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MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Resolução nº 28/2019, de autoria do senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos, visa acrescentar o inciso XV, ao artigo 52, da Resolução nº 2.700, 

de 15 de julho de 2009 (Regimento Interno), que trata da Comissão da 

Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos. Quanto ao tramite, tem-se 

que a proposição legislativa ora em apreço foi protocolizada, na Secretaria 

Geral da Mesa – SGM, no dia 09 de abril de 2019 e lida na Sessão Ordinária 

do mesmo dia, mês e ano. 

Após, o Projeto de Resolução nº 28/2019 seguiu o tramite pelas Comissões 

Permanentes, assim foi instruída com os Pareceres nºs 148/2019 da 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, que concluiu 

pela Constitucionalidade, Legalidade, Juridicidade e Boa Técnica Legislativa 

(fls. 59/67 dos autos eletrônicos); 08/2019 da Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos (fls. 87/89) e 06/2020 da Comissão de 

Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas 

(ata taquigráfica às fls. 112/115), que concluíram estas duas últimas 

Comissões pela sua Aprovação. 

Por fim, a propositura recebeu encaminhamento para esta Mesa Diretora da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo para exame e parecer, 

nos termos do artigo 17, inciso XXI, combinado com o artigo 265, ambos do 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

(Resolução nº 2.700/2009). 

É o relatório.  
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PARECER DO RELATOR 
 
A premissa exegeta ora aplicada é a de que o Projeto de Resolução nº 

28/2019, da lavra do Deputado Enivaldo dos Anjos, tem a teleologia de tão 

somente acrescenta o inciso XV, ao artigo 52, da Resolução nº 2.700/2009 

(Regimento Interno da Ales), de modo a incluir o tema “assuntos e proposições 

atinentes aos direitos, garantias e deveres dos cidadãos” no rol de matérias de 

análise de mérito da Comissão da Defesa da Cidadania e dos Direitos 

Humanos. 

Outrossim, conforme se denota da Justificativa do projeto de resolução, com 

este novo dispositivo se teria mero procedimento de análise de mérito da 

referida Comissão Permanente quanto ao tema que especifica. Com essa mens 

legislatoris, o escopo da medida é de natureza regimental da própria 

Assembleia Legislativa, na medida em que visa a alteração de dispositivos do 

Regimento Interno, sob os seguintes fundamentos: 

“A inclusão acima mencionada encontra-se em plena consonância com o 

conceito de cidadania, considerando tratar-se do conjunto de direitos e 

deveres civis, políticos e sociais que cada cidadão deve exercer. 

Enquanto direitos são normas que declaram a existência de um 

interesse, deveres estão relacionados com obrigações, sendo as 

garantias normas de conteúdo assecuratório, que servem para 

assegurar o direito declarado. 

Cidadania trata-se de um tema muito amplo, impossibilitando, desta 

forma, a apresentação de um rol taxativo de direitos e obrigações, o que 

permite-nos concluir acerca da viabilidade da Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos analisar todos os assuntos e 

proposições atinentes aos direitos, garantias e deveres dos cidadãos.”  
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Nesses termos, perante uma adequada análise jurídica, verifica-se do 

diagnóstico decorrente que, incontestavelmente, a pretensa normatividade da 

Proposição Legislativa ora em análise não traz nenhum embaraço ou mesmo 

complexidade para a regular atividade deste Poder Legislativo, seja no âmbito 

administrativo, seja no âmbito legislativo. 

De igual monta, denota-se que o Projeto de Resolução nº 28/2019 não foi 

diagnosticado com ponto de antinomia com os preceitos constitucionais e 

legais, sendo classificado ainda como de boa técnica legislativa de sua feitura; 

bem como de objeto normativo gravado como meritório. Esta constatação 

advém das manifestações das Comissões Permanentes que apresentaram seus 

pareceres favoráveis a sua aprovação (Pareceres nºs 148/2019 da Comissão 

de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, que concluiu pela 

Constitucionalidade, Legalidade, Juridicidade e Boa Técnica Legislativa (fls. 

59/67 dos autos eletrônicos); 08/2019 da Comissão de Defesa da Cidadania e 

dos Direitos Humanos pela Aprovação (fls. 87/89) e 06/2020 da Comissão de 

Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas 

pela Aprovação (ata taquigráfica às fls. 112/115).  

Em tempo, registramos a necessidade de acatar e adotar os pequenos reparos 

no texto original da proposição, indicados pelo estudo técnico realizado pela 

Diretoria de Redação – DR (fl. 08), na conformidade da técnica legislativa, das 

normas gramaticais e das normas de padronização dos atos legislativos e que 

deverão ser acolhidas por efeito de promulgação e publicação do presente 

Projeto de Resolução. 

Em conclusão final, o Projeto de Resolução nº 28/2019, de autoria do senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, é adequado tanto sob o aspecto jurídico, 

quanto sob o aspecto meritório, além de não criar impedimento ao regular 

funcionamento administrativo e legislativo desta Assembleia Legislativa. 

Nesses termos, sugerimos aos nossos Ilustres Pares desta douta Mesa 

Diretora a adoção do seguinte: 
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PARECER nº            /2020 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO é pela APROVAÇÃO do Projeto de Resolução nº 

28/2019, de autoria do Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos. 

Vitória, em        de                          de 2020. 

____________________________________ PRESIDENTE 

____________________________________ 1º SECRETÁRIO 

____________________________________ 2º SECRETÁRIO 
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