
 

 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº      /20 

Revoga dispositivos e acrescenta parágrafo único ao 

art. 41 da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 

Regimento Interno, estabelecendo que a Comissão 

de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 

será a última comissão a opinar sobre as proposições, 

na forma que especifica. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 
 
Art. 1º Acrescenta parágrafo único ao artigo 41 da Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, Regimento Interno, com a seguinte redação: 

          “Art. 41. (..) 

(...)  

Parágrafo único. A Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e 

Redação será a última comissão a opinar sobre as proposições, sem 

prejuízo dos procedimentos específicos constantes neste Regimento 

Interno.” (NR) 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

Art. 3º Ficam revogados a alínea “c” do inciso I do art. 23, a alínea “c” do inciso 

II do art. 23, o § 6º , juntamente com os seus incisos I e II, do art.23 e o § 8º do 

art. 82, todos da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, Regimento Interno. 

Sala das Sessões, em 23 de julho de 2020. 

 

 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual - PSD 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 
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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

JUSTIFICATIVA 

A presente matéria estabelece que a Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação será a última comissão a opinar sobre as 

proposições, sem prejuízo dos procedimentos específicos constantes no 

Regimento Interno, dentre eles os que tratam de veto, proposta de emenda 

constitucional, consolidação de leis etc. 

O artigo 3º do projeto prevê a revogação dos seguintes dispositivos: 

“Art. 23. (...) 

  I – (...) 

(...) 

c) devolver, ao autor ou autores, proposição, na forma do artigo 143, que 

não atenda às exigências regimentais; (Nova redação dada pela 

Resolução nº 6.360/2019) 

(...) 

II – (...) 

(...)  

c) devolver, ao autor ou autores, proposição, na forma do artigo 143, que 

não atenda às exigências regimentais, cabendo desta decisão recurso, no 

prazo de até cinco sessões, a contar da leitura do despacho de devolução 

para o Plenário, ouvida a Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação; 

(...) 

§ 6º Da decisão proferida com base na alínea “c” do inciso II do caput 

deste artigo, é cabível recurso para a Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação, no prazo de até cinco sessões, a contar da 

leitura do despacho de devolução, sendo que: (Incluído pela Resolução 

nº 6.360/2019) 

I - em caso de votação unânime da referida Comissão pela manutenção 

do despacho denegatório, a matéria será arquivada, com possibilidade de 
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recurso para o Plenário mediante a assinatura da maioria absoluta dos 

Deputados Estaduais; (Incluído pela Resolução nº 6.360/2019)  

II - em caso de votação não unânime na Comissão de Constituição e 

Justiça, Serviço Público e Redação, a apreciação do recurso caberá ao 

Plenário. (Incluído pela Resolução nº 6.360/2019)” 

“Art. 82 § 8º A proposição que receber emenda em outra comissão após 

emissão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação, a esta deverá retornar para análise da 

constitucionalidade e legalidade da referida emenda.”  

Considerando que, a partir da aprovação desta proposição, a Comissão de 

Justiça, de acordo com o previsto no artigo 1º, passará a ser a última comissão 

a analisar as proposições, os dispositivos constantes no artigo 3º necessitam ser 

revogados de forma a ser permitida uma ampla discussão das proposições nas 

comissões competentes, de modo que, por último, seja analisada a 

constitucionalidade, dentre outros aspectos, pela Comissão de Justiça, 

oportunizando, desta forma, o aprimoramento e até mesmo a efetivação do 

contido nas matérias a partir de discussões com a população e com os Órgãos 

e Poderes Estaduais. 

O projeto pode ainda agilizar a tramitação das matérias, considerando o previsto 

atualmente no § 8º do artigo 82 sobre a necessidade da Comissão de Justiça 

reanalisar as proposições  que receberem emendas, estando, assim,  em 

conformidade com o princípio da economia processual, sendo, contudo, uma 

importante iniciativa  para ampliar as discussões de relevantes temas propostos 

pelos Deputados na Assembleia Legislativa, além de evitar que proposições 

sejam analisadas mais de uma vez pela mesma comissão, atrasando, 

desnecessariamente, o processo legislativo. 

Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nossos nobres pares no sentido de 

aprovarmos a presente matéria. 
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