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PARECER TÉCNICO-JURÍDICO 

Proposição: Projeto de Resolução nº 010/2020. 

Autor (a): Deputados Erick Musso e Enivaldo dos Anjos. 

Assunto: Cria, na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, o espaço 

“Memória da Imprensa Capixaba Milson Henriques”, na forma que especifica. 

1. RELATÓRIO 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a nobre 

intenção parlamentar de criar, na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, o espaço “Memória da Imprensa Capixaba Milson Henriques”, na forma 

que especifica. 

Conforme se depreende de sua justificativa “a presente proposta cria na 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo - Ales o espaço “Memória da 

Imprensa Capixaba Milson Henriques” com o objetivo de ser exposta, permanentemente, 

a história da imprensa do nosso Estado, com atualização periódica, além de ser 

disponibilizado um banco de dados sobre as revistas e jornais dos municípios, antigos e 

atuais, (...) tendo ainda como objetivo proporcionar aos profissionais da área de 

comunicação um ambiente próprio na Ales, devidamente equipado, tendo em vista a 

relevância das atividades que exercem para todos os Poderes, Órgãos e População 

Capixaba.”   

A proposição foi protocolada na Assembleia Legislativa em 

15.06.2020 e lida no expediente da sessão ordinária do dia 16.06.2019, 

oportunidade em que recebeu despacho da Presidência, determinando sua 

publicação e distribuição as comissões permanentes, após cumprimento do 

disposto no artigo 120 do Regimento Interno. 

Após registro, certificação da inexistência de proposições ou normas 

similares e juntada de estudo de técnica legislativa, foi a matéria distribuída a 

esta Procuradoria para elaboração de parecer técnico, nos termos do artigo 121 

do Regimento Interno.  

É o relatório.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

Pela descrição do projeto, cumpre evidenciar que a matéria nele 

tratada não se enquadra dentre aquelas que são de competência legislativa 

privativa da União ou próprias dos Municípios, respectivamente, enumeradas e 

indicadas pelos artigos 22 e 30, inciso I, da Constituição Federal.  

Por outro lado, também não se vislumbra a inserção da matéria na 

competência legislativa concorrente prevista nas disposições do artigo 24 da 

Constituição Federal, cabendo, assim, considerá-la inserida na competência 

remanescente dos Estados-membros, consoante previsto no artigo 25, § 1º, da 

mesma Carta. 

De fato, a criação de espaço específico em órgão público, com 

objetivo de proporcionar aos profissionais da área de comunicação um ambiente 

de trabalho condizente, que se qualifica como bem público de uso especial, 

conforme classificação prevista no artigo 99, inciso II, da Lei Federal n o 10.406, 

de 10.01.2002, que institui o Código Civil Brasileiro1, consubstancia-se em 

matéria atinente ao direito administrativo organizacional, assegurado aos 

Estados-membros dentro de sua autonomia político-administrativa, nos termos 

das disposições dos artigos 18 e 25, § 1º, da Constituição Federal2. 

Constatada a competência legislativa estadual na matéria em apreço, 

conclui-se, por meio da exegese das disposições contidas nos artigos 48 a 52 e 

69 da Constituição Federal, que a espécie normativa adequada para tratar do 

tema é a resolução, posto que a matéria se enquadra dentre aquelas que são de 

competência exclusiva do Poder Legislativo, notadamente, por sua subjunção aos 

preceitos contidos nos artigos 56, inciso III, da Constituição Estadual3 e 151, § 

1º, inciso VI, do Regimento Interno4, editados em simetria com os preceitos 

constitucionais federais retro mencionados. 

 
1Art. 99. São bens públicos: (...) II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou 

estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias; 
2Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.  Art. 25. Os Estados organizam-se e 
regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. § 1º São reservadas aos 

Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. (...) 
3 Art. 56.  É de competência exclusiva da Assembleia Legislativa, além de zelar pela preservação da sua competência 

legislativa em face de atribuição normativa dos outros Poderes: (...) III - 

organizar os serviços administrativos de sua secretaria, da Procuradoria-Geral e da polícia interna, provendo os 

respectivos cargos, na forma do Art.32, II; 
4 Art. 151.  Os projetos serão de resolução, de decreto legislativo e de lei. § 1º Os projetos de resolução são destinados a 

regular, com eficácia de lei ordinária, matérias da competência privativa da Assembleia Legislativa e as de caráter político, 
processual, legislativo ou administrativo, ou quando deva a Assembleia Legislativa pronunciar-se em casos concretos, tais 
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Na esteira desta linha, que assinala a competência exclusiva do Poder 

Legislativo para dispor sobre a matéria em questão, conclui-se que a 

competência para iniciativa do processo legislativo é concorrente, nos termos do 

artigo 61, caput, da Constituição Federal, mutatis mutandis, de observância 

obrigatória nos Estados e Municípios, restringindo-se, no entanto, aos 

parlamentares e, por consequência, excluindo a iniciativa privativa de outros 

agentes políticos ou órgãos extraparlamentares, por se tratar de competência 

exclusiva do Poder Legislativo, consoante previsto no artigo 27, § 3º, da 

Constituição Federal, in verbis: 

Art. 27. (...) 

§ 3º Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu 

regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua 

secretaria, e prover os respectivos cargos. 

No tocante aos demais requisitos formais atinentes ao processo 

legislativo, cumpre ressaltar que o quórum para aprovação da matéria é a 

maioria simples ou relativa, conforme previsto no artigo 59 da Constituição 

Estadual; que o regime inicial de tramitação e o processo de votação, a princípio, 

são, respectivamente, o ordinário e o simbólico, conforme deflui da interpretação 

sistêmica das disposições contidas nos artigos 148, inciso II; 200, incisos l e II; e 

202, incisos I e II, todos do Regimento Interno5. 

Atendidos os requisitos atinentes a constitucionalidade formal, 

conclui-se, a vista da análise intrínseca da matéria legislada, que, a princípio, o 

projeto em exame é compatível com as normas e princípios das Constituições 

Federal e Estadual, não contraria os princípios, direitos e garantias previstos na 

referida Carta Magna, inclusive os contidos no seu artigo 5º, assim como não 

viola os Princípios da Isonomia e do Respeito ao Direito Adquirido, ao Ato Jurídico 

Perfeito e à Coisa Julgada, se amoldando, inclusive, ao Princípio da 

Irretroatividade das Leis, eis que sua vigência ocorrerá a partir de sua 

publicação, não se pretendendo qualquer retroatividade que venha macular 

direitos pré-estabelecidos. 

 
como: (...) VI - todo e qualquer assunto de sua economia interna, que não se compreenda nos limites do simples ato 

administrativo, a cujo respeito se proverá em regulamento de sua secretaria. 
5 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: I - de urgência; II -ordinária; III –
 especial.  Art. 200. São dois os processos de votação: I - simbólico; e II - nominal; Art. 202. A votação nominal será 

utilizada: I - nos casos em que seja exigido quorum especial para votação, à exceção dos previstos neste Regimento; II - 
por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Deputado. 
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 No que se refere à juridicidade e à legalidade, cumpre relatar que a 

proposição se amolda e está em conformidade com o Direito, posto que colima 

para a concretização, dentre outros, dos Princípios Constitucionais da Publicidade 

e da Eficiência, aplicáveis à Administração Pública, por força das disposições 

constantes do artigo 37, caput, da Constituição Federal, in verbis: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: 

Ainda no que diz respeito ao aspecto da legalidade, verifica-se que a 

proposição, apesar de comportar a iniciativa parlamentar, não se subsome aos 

preceitos contidos no artigo 23, § 2º, do Regimento Interno6, uma vez assinada 

somente pelo Presidente da Assembleia Legislativa, o que, no entanto, S.M.J., 

pode ser suprido, por meio de instrução a ser providenciada pela Secretaria Geral 

da Mesa, durante o trâmite processual, transformando o projeto em iniciativa da 

Mesa, em homenagem ao Princípio da Legalidade. 

Por fim, no que tange a técnica legislativa, evidencia-se, de forma 

patente, que a matéria está de acordo com a legislação regente, 

primordialmente, com as disposições da Lei Complementar Federal nº 95/98, 

cabendo, inclusive, a adoção do estudo específico constante dos autos. 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opina-se pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Resolução 

nº 010/2020, de autoria dos Deputados Erick Musso e Enivaldo dos Anjos, que 

cria, na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, o espaço “Memória 

da Imprensa Capixaba Milson Henriques”, na forma que especifica, ressalvada a 

necessidade de cumprimento da diligência acima mencionada. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Assembleia Legislativa, em 30 de junho de 2020. 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 
Procurador Adjunto 

 
6 Art. 23 (...) § 2º O Presidente não poderá, senão na qualidade de membro da Mesa, oferecer projetos de lei e propostas 

de emendas à Constituição ou votar, exceto nos processos eleitorais e para desempatar o resultado de votação simbólica 
ou nominal. (Nova redação dada pela Resolução nº 5.282/2017). 
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