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Apresentação

O documento que aqui se apresenta é dirigido aos Con-

sultores e aos Técnicos da Casa diretamente envolvidos com

o assessoramento do processo legislativo.

Seu objetivo é consolidar o uso de fórmulas e técnicas

de redação fundamentais para a adequação dos textos de pa-

receres e de emendas às exigências do procedimento regi-

mental.
Pretende-se, com isso, facilitar o acompanhamento de

tramitação dos projetos, a sua apreciação pelo Plenário e a

elaboração da redação final.

Diretoria Legislativa
Área de Consultoria Temática e

Área de Apoio ao Plenário



1 - O parecer sobre projeto

1. O relatório
O relatório consiste na elaboração de histórico sucinto da

tramitação do projeto até o momento do parecer.
Devem constar no relatório:

a) no 1° turno:

• a identificação do projeto: número, autoria e descrição

sucinta do conteúdo (ementa);
• a data de publicação (apenas no parecer da CCJ);

• as comissões a que foi distribuído;
• a finalidade com que vem i Comissão (exame prelimi-

nar, parecer ou deliberação conclusiva);
• a conclusão dos pareceres das comissões anteriores;
• os dispositivos regimentais relativos à tramitação;
• os incidentes processuais, se houver.

ç' Atenção: A comissão, saRo no caso de delibera-
ção conclusiva, apenas opina sobre o projeto sub-
metido a sua análise. A competência para aprovar
ou rejeitar a matéria e do Plenário, que não se obri-

ga a seguir a orientação dos pareceres.

b) no 2° turno:
• identificação do projeto: número, autoria e descrição

sucinta do conteúdo (ementa):
• o resultado da votação cio projeto no l turno:

"aprovado, com as Emendas n°s X e Y".
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"aprovado, na forma do Substitutivo n° X".
"aprovado, na forma do Substitutivo n° X e com a

Emenda n° Y"; ou
• "aprovado, com a Subemenda n° Z à Emenda n° X";

• comissão a que foi distribuído no 2° turno;
• dispositivos regimentais relativos à tramitação.
Notas:

Autoria de emendas
Não é necessário, no relatório do parecer de 20 turno,

fazer referência à autoria das emendas aprovadas no J0 tur-
no, O relatório reproduzirá apenas a iiftrmação contida no
despacho do projeto dado em Plenário no ]'turno, constante
no verso da jafolha do projeto.

Vencido
Se houver vencido, este virá anexo ao parecer, depois

da data e das assinaturas do /'residente e do relator, e esta
informação deve constar no relatório do parecer A epígrafe
do vencido é redigida da seguinte forma:

PROJETO DE LEI N°

(REDAÇÃO DO VENCIDO)

Em nenhuma hipótese, (1 redação do vencido conterá
dois dispositivos que tenham por objeto a mesma matéria, se-
jam eles complementares ou coincidentes, sob a alegação de
que ambos foram aprovados.

Se são iguais, basta reproduzi-los uma vez, conside-
rando a matéria aprovada incorporada ao texto. Se são com-
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piementares, incidindo sobre o inesino dispositivo, faz-se a

complemeniação do texto.
Caso ocorra, por motivo de erro na votação em Ple-

nário, aprovação de emendas incompatíveis entre si, prevale-
cerão, em primeiro lugar, a enenda siipressh'a e a substitutiva.
Entre emendas desses dois tipos, prevalecerá a de numeração
inferior Entre emendas inodifi cativas e aditivas, prevalecerá
também a de numeração inferior. Se a emenda for destacada
durante a votação, este critério pode ser alterado, pois, uma
vez aprovada, ela terá preferência.

2. A fundamentação
A fundamentação consiste na análise dos aspectos da maté-

ria compreendidos no âmbito de competência da comissão.
Em síntese, a fundamentação deve compreender:

a) no caso do parecer da CCJ:
a avaliação de:
• necessidade de legislar:
• possibilidade jurídica de legislar:

• competência no âmbito 1dcrativo;
• competência no âmbito dos Poderes estaduais;
• competência no âmbito do instrumental normativo;
• iniciativa;

• legalidade e constitucionalidade: compatibilidade com
o ordenamento vigente;

• articulação técnico-legislativa:
b) no caso de parecer de comissão de mérito:

• esclarecimento sobre os aspectos mais importantes do
projeto, sempre em articulação com a avaliação crítica da

matéria (deve-se evitar o texto meramente descritivo);



• avaliação crítica da matéria:

• aspectos conceituais e doutrinários,

• informações estatísticas e históricas;

• normas legais existentes sobre a matéria;

• política de ação governamental estabelecida para a área;

• reflexão sobre experiências assemelhadas;

• adequação da proposta ao cenário estadual;

• impacto da proposta sobre a realidade (concreção

socioeconôrnica e cultural);

benefícios esperados e efeitos secundários;

condições fáticas de aplicabilidade;

propriedade no uso de termos e expressões técnicas;

oportunidade da aprovação: circunstâncias político-

administrativas;

propriedade cia articulação do texto com a legislação

temática existente;

o posicionamento final da Comissão sobre a matéria.

Atenção: Quando a comissão estiver apresentan-

do substitutivo ou emenda ao projeto, afundamen-

tação deverá:

1) esclarecer o objetivo de cada alteração propos-

ta, para facilitar a identificação, em Plenário, da

comnpaiibilidade de emendas e, na redação final, o

ajuste definitivo  do texto;
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2) justificar cada uma das alterações propostas,
evitando o uso de argumentos evasivos, como: "para
aprimorar o projeto ", "para atender à boa técnica
legislativa ".

3. A conclusão
A conclusão fará menção ao número do projeto e ao turno

de tramitação.
São fórmulas para a conclusão:

a) na CCJ:

A comissão conclui pela constitucionalidade, legali-

dade e juridicidade do projeto (com as emendas que apresen-
ta, se for o caso), ou por sua inconstitucionalidade, ilegalida-

de e antijuridicidade.

b) em comissão de mérito:

• A comissão opina pela aprovação (com as emendas

que apresenta, se for o caso) ou pela rejeição do projeto.

O texto da conclusão, no parecer de mérito, deve ainda conter:

• a opinião da comissão (pela aprovação ou pela rejei-

ção) em relação a cada uma das emendas de outra comissão,

dentro do mesmo turno;
• a indicação, em face de cada uma das emendas pro-

postas pela comissão, da situação de prejudicíalidade de emen-

das das comissões anteriores.

Exemplo:
"Em face do exposto, a Comissão opina pela aprova-

ção, em l turno, do Projeto de Lei n° X, com as Emendas
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nos 1, 2 e 3, da Comissão de Constituição e Justiça, as de nos
6, 7 e 8, da Comissão de Saúde, e a Emenda n° 9, a seguir
redigida, e pela rejeição das Emendas n o

s 4 e 5, da primeira
comissão.

Fica prejudicada a Emenda n° 4, com a aprovação da
Emenda n° 9.

Emenda n° 9

( ................ )"

Atenção: O exemplo acima mostra que a Comis-
são manifestou-se a respeito de cada urna das
emendas das duas comissões anteriores a ela, re-
comendando sua aprovação ou rejeição. Na indi-
cação de prejudicialidade, porém, só aparece a
Emenda n°4, o que significa que, entre as emen-
das das outras comissões, esta é a única que, numa
situação de aprovação da Emenda n° 9 pelo Ple-
nário, deve ser considerada prejudicada.

O parecer da Comissão, ao indicar a possível
situação de prejudicialidade entre duas emendas,
apenas vislumbra um fato que poderá vir a ca-
racterizar-se durante a votação. Tal orientação
ajuda a conduzir o procedimento de Plenário, por-
que a emenda considerada prejudicada não é co-
locada em votação após a aprovação daquela que
a prejudicou.
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Notas:
'' A numeração de emendas e de substitutivos
As emendas devem ter numeração seqüencial, inde-

pendentemente de se relacionarem comcom o projeto ou com o

substitutivo. A numeração das emendas encerra-se a cada
turno, reiniciando-se no seguinte. Os substitutivos têm nume-
ração própria, a cada turno de tramitação.

,:;> A prejudicialidade de emendas
A prejudiciabilidade de emendas ocorre nos casos

previstos nos incisos IV a Vil do art. 284 do Regimento

Interno.
A prejudicialidade não constitui um juízo subjetivo de

valor da comissão em relação a uma emenda. É uma contin-

gência objetiva do processo, verificada em face do resultado

de determinada votação realizada em Plenário.

n' indicação de prejudicialidade em parecer com

substitutivo
O parecer que apresenta substitutivo, ou que opi-

na sobre ele, deve indicar, na conclusão, as emendas que
estariam prejudicadas com a sua aprovação. São elas:

a) aquelas cujo conteúdo tenha sido integralmen-
te absorvido no texto do substitutivo - situação de re-

dundância;
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b) aquelas cujo conteúdo só fazia sentido em função de
dispositivo que tenha sido excluído pelo substitutivo (corno,
por exemplo, a emenda visando a aumentar o número de mem-
bros de um conselho que o substitutivo suprimiu) - situação
de perda de objeto;

O parecer de comissão deverá manifestar-se pela re-
feição das emendas que não deseje incorporar ao
substitutivo.

Apresentação de emendas em projeto que já tenha
substitutivo

A comissão que avalia projeto para o qual tenha
sido proposto substitutivo tem duas opções para apresen-
tar emendas:

a) emenda ao substitutivo, caso a comissão acate o
substitutivo, com alterações;

b) emenda ao projeto original, caso a comissão opine
pela rejeição do substitutivo.

Em ambos os casos, é imprescindível que se opine, na
conclusão do parecer, pela aprovação ou pela rejeição do
substitutivo. Quando houver mais de um substitutivo, a co-
missão escolherá um deles, ou o projeto original, e opinará
pela rejeição dos demais.

Subemendas
A subemenda destina-se a emendar outra emenda. Por-

tanto, deve aperfeiçoá-la e nunca se opor a ela. A proposta
contraditória será objeto de outra emenda.
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A subemenda pode:

a) substituir integralmente a emenda;

b) alterá-la parcialmente.
No primeiro caso, convém redigira subemenda do mes-

mo modo como se redigiu a emenda, fazendo referência direta
ao artigo do projeto que se quer alterar. No segundo caso,

para facilitar a redação, pode-se fazer referência à emenda
no comando da subemenda, como nos seguintes exemplos:

"Dê-se ao art. X do Projeto a redação proposta pela

Emenda n° 1, excluído o 3°. ";
"Dê-se ao art. Y do Projeto a redação proposta pela

Emenda n°2, substituindo-se a expressão 'servidores 'por 'ser-

vidores ativos e inativos' ".
Na conclusão dos pareceres, usa-se:
• no caso de alteração parcial: " .....com a Emenda nC

e a Subemenda n°... a ela apresentada. ".
• no caso de substituição integral do texto: " ... com a

Subemenda n'.... à Emenda n°........

II - Parecer sobre emenda de Plenário

1. Relatório
Deve-se fazer descrição sucinta do histórico do proje-

to. Por exemplo: "O Projeto de Lei n°.... foi examinado

pelas Comissões •.. e •.. e encaminhado à apreciação do

Plenário.
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Durante a fase de discussão do projeto, foram apresen-
tadas as Emendas X e Y, que vêm a esta Comissão para
receberem parecer, nos termos do art. ..... do Regimento
Interno.".

2. Fundamentação
Deve-se dizer se a emenda em análise é total ou parcial-

mente contrária a outra emenda apresentada anteriormente, para
identificação de prejudicialidades, em caso de sua aprovação
pelo Plenário.

3. Conclusão
A conclusão deve opinar pela aprovação ou pela rejeição

das emendas analisadas, podendo o parecer apresentar novas
emendas ao projeto.

Deve, ainda, indicar, ao final e em separado, as emendas
que ficam prejudicadas no caso de aprovação de cada uma das
emendas de Plenário, independentemente de opinar por sua
aprovação ou rejeição. Exemplo:

"Opinamos pela rejeição das Emendas nos 8 a 11 ao Projeto
de Lei n°X.

Ficam prejudicadas:
- com a aprovação da Emenda n° 8, a Emenda n o 3;
- com a aprovação da Emenda n° 10, a Emenda n°7."

III - Parecer de Plenário

Relatório - O parecer é do relator e não da comissão. Deve-
se usar a 1' pessoa. No caso de recebimento antecipado de
emendas, o parecer será sobre o projeto e as emendas.
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Excluir da epígrafe o nome da Comissão, e o do presidente,
do campo de assinaturas. Somente o relator assina o parecer.

Dizer que a comissão perdeu prazo para emitir parecer e
citar os artigos do Regimento Interno que se aplicam.

No fecho do parecer, usar "Sala das Reuniões....".

IV - Nova redação e novo relator

1.Nova redação
Ocorre quando, tendo a Comissão votado e aprovado alte-

rações no parecer do relator, este as acata. O próprio relator é
então encarregado de dar nova redação ao seu parecer. É a

situação do art. 138, § 1°, do Regimento Interno.

Exemplo:
PARECER PARA O l o TURNO DO PROJETO DE LEI N°

xxx
(NOVA REDAÇÃO, nos termos do art. 138, § 1°, do Regi-

mento Interno)

Ou, no caso de retificação da Nova Redação:
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N-

XXX
(NOVA REDAÇÃO, flOS termos do art. 138, § 2°, do Regi-

mento Interno)

2. Novo relator
Ocorre quando a Comissão rejeita integralmente o parecer

do relator ou quando aprova alteração com a qual ele não con-

17



corde (o que também configura um caso de rejeição de pare-

cer). Em qualquer dos casos, o Presidente designará novo
relator para redigir o texto, em conformidade com o que a

Comissão houver decidido. Trata-se do previsto no art. 138, §
30, do Regimento Interno.

Exemplo:
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N-

XXX
(NOVO RELATOR, nos termos do art. 138, § 30, do Regi-

mento Interno)

Notas:
Convencionou-se, seja qual for o caso, não usar a

expressão "NOVO PARECER".
Os relatórios dos pareceres, sejam os de nova redação

ou os de novo relator devem sempre referir-se, em relação a
propostas discutidas no âmbito da comissão, a proposta de
emenda e não a emenda.

Exemplo: "Durante a discussão do parecer, foi apre-
sentada proposta de emenda pelo Deputado ..........., a qual
foi aprovada pela Comissão e acatada por este relator. ".
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