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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

PARECER TÉCNICO 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 31/2019 

AUTORA: Deputada Janete de Sá 

EMENTA: Acrescenta dispositivos ao art. 97-B da Resolução nº 2.700, de 

15 de julho de 2009, Regimento Interno, incluindo lista com o nome das pessoas 

condenadas por crime de violência contra a mulher e feminicídio no site da 

Assembleia Legislativa na parte referente a informações da Procuradoria Especial 

da Mulher. 

 

1.  RELATÓRIO 

 

O Projeto de Resolução nº 31/2019, de autoria da Deputada Janete de 

Sá, acrescenta dispositivos ao art. 97-B da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 

2009, Regimento Interno, incluindo lista com o nome das pessoas condenadas por 

crime de violência contra a mulher e feminicídio no site da Assembleia Legislativa na 

parte referente a informações da Procuradoria Especial da Mulher, nos seguintes 

termos: 

Art. 1º O art. 97-B da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
Regimento Interno, passa a vigorar acrescido do inciso X e do parágrafo 
único, com as seguintes redações: 

“Art. 97-B. (...) 

(...) 

X - propor ações de combate à violência contra a mulher 
devido ao gênero, na rede mundial de computadores, no 
site da Assembleia Legislativa na parte referente a 
informações da Procuradoria Especial da Mulher. 
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Parágrafo único. Dentre as ações previstas no inciso X 
deste artigo, inclui-se lista com o nome das pessoas 
condenadas por crime de violência contra a mulher e 
feminicídio.” (NR) 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor após decorridos 60 (sessenta) dias 
de sua publicação oficial. 

 

Na justificativa (fls. 03/04), a autora argumenta: 

É sabido que mais de 500 mulheres são agredidas por hora no Brasil, ou 
seja, aproximadamente 9% das mulheres brasileiras acima de 16 anos já 
foram agredidas. Se adicionarmos agressões verbais essa porcentagem 
sobe para 29%.  

De acordo com estuo feito pelo Ministério da Saúde, 3 (três) entre cada 10 
(dez) mulheres que morreram no Brasil por causas ligadas à violência já 
eram agredidas frequentemente.  

Especialistas estimam que cerca de 40% das mulheres assassinadas no 
mundo foram mortas por um parceiro íntimo, e que ser agredida por um 
parceiro é o tipo mais comum de violência sofrida pelas mulheres.  

De acordo com a ONU, 6 (seis) mulheres morrem a cada hora em todo o 
mundo vítimas de feminicídio.  

Segundo a ONG Action Aid, estima-se que mais de 500 mil mulheres serão 
mortas por seus parceiros ou familiares até 2030. Esse é um número, no 
mínimo, estarrecedor.  

Ciente de tamanha crueldade e lamentável realidade, o presente Projeto de 
Lei visa conscientizar sobre os números elevados de violência doméstica 
contra as mulheres e ainda estender a Rede Mundial de Computadores a 
lista de pessoas que cometeram essas agressões, como forma de 
prevenção de possíveis agressões.  

A sociedade tem o direito de saber quem são os condenados por 
comportamentos que podem produzir danos à dignidade e à vida das 
pessoas que a integram. Este é o sentido deste Projeto de Lei. 

Por fim, deve-se salientar que o presente Projeto de Lei atende critérios 
que visam o não ultrapassar limites constitucionais, fazendo com que os 
dados na presente lista sejam excluídos ao fim da pena judicial 
condenatória.  

Diante do exposto, por estar convicta da necessidade e relevância dessas 
medidas, peço aos meus nobres pares o apoio, e os votos necessários 
para a aprovação do presente Projeto de Lei. 

 

O Projeto foi protocolado no dia 06/05/2019 e lido no expediente da 

Sessão Ordinária do dia 07/05/2019. Não consta, nos autos, até o presente 
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momento, notícia da publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL, 

medida que não pode ser dispensada, nos termos do art. 149 do Regimento Interno 

da ALES (Resolução no. 2.700/2009).  

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, em exercício de juízo de 

delibação que lhe impõe o art. 120 do Regimento Interno – Resolução nº 2.700/2009, 

proferiu o despacho da fl. 07, no qual admitiu a tramitação da proposição; 

entendendo, a priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou um dos demais 

vícios previstos na norma regimental 

A Diretoria de Redação juntou o estudo de técnica legislativa da fl. 10, 

ofertando sugestões apenas no tocante à redação proposta, sem alteração 

substancial no projeto de lei. 

Após, a propositura recebeu encaminhamento para esta Procuradoria 

Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei 

Complementar Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-nos 

examiná-la e oferecer parecer técnico. 

É o relatório. 

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

2.1 DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL  

A inconstitucionalidade formal verifica-se quando há algum vício no 

processo de formação das normas jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente do 

desrespeito de alguma norma constitucional que estabeleça o modo de elaboração 

das normas jurídicas. 

Assim, a inconstitucionalidade formal pode decorrer da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato (inconstitucionalidade formal 
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orgânica: competência da União, Estados e Municípios) ou do procedimento de 

elaboração da norma. 

A Constituição Federal divide a competência entre as pessoas jurídicas 

com capacidade política: União (artigos 21 e 22); Municípios (artigos 29 e 30); e 

Estados (artigo 25 – competência residual ou remanescente). 

No caso em tela, verifica-se que o projeto de resolução em análise versa 

sobre tema alusivo aos interesses internos desta Casa de Leis, atuando o legislador 

estadual no exercício da competência remanescente, prevista nos artigos 25, § 1º e 

27, § 3º da Constituição Federal, in verbis: 

 
Constituição Federal 
 
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. 
(...) 
Art. 27. (...) 
§ 3º - Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento 
interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria, e prover os 
respectivos cargos. 

 

Verificada a competência do Estado para tratar da matéria, passamos à 

análise do procedimento para a elaboração da norma jurídica em epígrafe. 

Quanto à espécie normativa, a matéria deve ser normatizada por meio de 

Resolução, uma vez que busca alterar também outra Resolução. Logo, conforme o 

art. 56, inc. II, da Constituição Estadual e o próprio Regimento Interno desta Casa, 

conclui-se que a matéria de fato deve ser objeto de resolução. 

O desrespeito ao procedimento de elaboração da norma pode ocorrer na 

fase de iniciativa, o chamado vício de iniciativa, ou em qualquer outra fase do 

processo legislativo, como, por exemplo, na inobservância do quorum de votação ou 

aprovação da espécie normativa. 
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A matéria objeto da presente proposição deve ser regulada por projeto de 

origem parlamentar, tendo em vista o disposto nos artigos 2º1, 25, caput2 e § 1º3, e 

27, § 3º4, todos da Constituição Federal e, por simetria, nos artigos 48, § 2º5, 56, inc. 

II6 e 607 da Constituição Estadual, devendo ainda ser observado o prescrito pelo art. 

152, inc. I8 do Regimento Interno desta Casa de Leis. 

Logo, ao ser proposto por parlamentar, o projeto de resolução está em 

sintonia com as Constituições Estadual e Federal. 

Passa-se, então, à análise dos demais requisitos formais atinentes ao 

processo legislativo, em especial, o regime inicial de tramitação da matéria, o 

processo de votação a ser utilizado e o quorum para a sua aprovação. 

O processo de votação, a princípio, é o simbólico, porquanto a 

proposição ora analisada não se enquadra entre aquelas em que o Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa reserva ao processo de votação nominal, não 

obstante a possibilidade de o Plenário, a requerimento de qualquer Deputado 

Estadual, decidir pela utilização da votação nominal (art. 202, II, do Regimento 

Interno). 

No tocante aos demais requisitos formais atinentes ao processo 

legislativo, cumpre ressaltar que o regime inicial de tramitação, a princípio, é o 

ordinário, que no Plenário e nas Comissões, para votação, exige-se a presença da 

maioria absoluta dos membros, e que para aprovação são necessários votos 

favoráveis da maioria dos membros presentes. Ademais, a análise da 

                                                 
1
 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

2
 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta 

Constituição. 
3
 Art. 25 (...) 

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 
4
 Art. 27. (...) 

§ 3º - Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua 
secretaria, e prover os respectivos cargos. 
5
 Art. 48. O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, constituída de Deputados, representantes do povo, 

eleitos na forma que dispuser a lei. [...] 
§ 2° Ao Poder Legislativo é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira. 
6
 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: [...] 
II - dispor sobre seu regimento interno; 
7
 Art. 60. A Assembleia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições 

previstas no regimento interno ou no ato de que resultar sua criação. 
8
 Art. 152. A iniciativa de projetos na Assembleia Legislativa, nos termos da Constituição Estadual e deste Regimento Interno, 

será: 
I - de Deputados; 
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constitucionalidade, da juridicidade, da legalidade, e da técnica legislativa é de 

competência da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, ao 

passo que o mérito da proposição9, assim como a redação final10, fica a cargo da 

Mesa Diretora. 

Portanto, verifica-se que, até o presente momento, não há 

inconstitucionalidade formal no Projeto de Lei em apreço. 

 

2.2 DA CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL 

A constitucionalidade material é a compatibilidade entre o conteúdo do 

ato normativo e as regras e princípios previstos na Constituição Federal ou na 

Constituição Estadual. Trata-se, assim, de averiguar se o conteúdo do ato normativo 

está em consonância com as regras e princípios constitucionais. 

No caso em tela, não se vislumbra violação aos textos das Constituições 

Federal ou Estadual, havendo compatibilidade entre os preceitos da proposição e as 

normas e princípios das Constituições Federal e Estadual. 

Não há falar, assim, em ofensa a quaisquer Princípios, Direitos e 

Garantias estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, tampouco à 

isonomia, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. 

Nessa linha de raciocínio, acreditamos que o projeto de resolução ora 

analisado está de acordo com as regras e princípios estabelecidos nas 

Constituições Federal e Estadual, sendo materialmente constitucional. 

 

2.3 DA JURIDICIDADE E DA LEGALIDADE 

                                                 
9
Art. 17. À Mesa compete, dentre outras atribuições estabelecidas neste Regimento Interno ou por resolução da Assembleia 

Legislativa, ou delas implicitamente resultantes:  
(...)  
XXI - dar parecer sobre as proposições que visem modificar o Regimento Interno e nos pedidos de licença dos Deputados; 
10

 Art. 17.  (...) 
XXIII - elaborar a redação final de projeto de resolução; 
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Neste tópico, é necessário abordar a existência ou não, no caso, da 

competência privativa da Mesa Diretora para dispor sobre a matéria objeto da 

presente proposição. 

A Constituição do Estado estabelece a competência exclusiva da 

Assembleia Legislativa para dispor sobre o seu regimento interno, nos seguintes 

termos: 

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:  

(...) 

II - dispor sobre seu regimento interno; 

Todavia, apesar de o texto constitucional não estabelecer qualquer 

iniciativa reservada à Mesa Diretora da Casa, o art. 17, inc. IX do Regimento Interno 

faz a seguinte distinção: 

Art. 17. À Mesa compete, dentre outras atribuições estabelecidas neste 

Regimento Interno ou por resolução da Assembleia Legislativa, ou 

delas implicitamente resultantes:  

(...) 

IX - propor, privativamente, à Assembleia Legislativa, projeto de 

resolução, nos termos do artigo 56 da Constituição Estadual, 

dispondo sobre sua organização, funcionamento, polícia, regime 

jurídico do seu pessoal, criação e extinção de cargos, empregos e funções 

e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros 

estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; 

(original sem destaque) 

A nosso ver, o artigo supratranscrito estabelece a iniciativa reservada da 

Mesa Diretora para, além das questões de organização de pessoal, criação de 

cargos, política salarial e distribuição das atribuições dos setores da Casa, outras 

normas organizacionais que reflitam o desempenho do poder discricionário da 

Administração, a qual, em se tratando da Assembleia Legislativa, fica a cargo de 

sua Mesa Diretora. 
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No caso em apreço, o projeto visa a estabelecer uma nova atribuição à 

Procuradoria Especial da Mulher, dando a este órgão a competência de alterar o 

site eletrônico da Casa com informações de sua autoria. Tal modificação, a nosso 

ver, tem o condão de interferir na organização administrativa da Casa, motivo pelo 

qual deve ficar a cargo da Mesa Diretora a iniciativa de projetos dessa natureza. 

Com efeito, conclui-se que, nos termos do disposto no Regimento Interno 

da ALES, somente a sua Mesa Diretora deteria competência legislativa exclusiva 

para deflagrar o processo relativo sobre a matéria em exame, motivo pelo qual 

opinamos pela ILEGALIDADE do projeto de resolução em apreço, por violação ao 

disposto no art. 17, inc. IX do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. 

 

2.4 DA TÉCNICA LEGISLATIVA  

No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da LC nº 95/1998, 

porquanto o projeto foi estruturado em três partes básicas: parte preliminar, 

compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto e a 

indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas; parte normativa, 

compreendendo o texto das normas de conteúdo substantivo relacionadas com a 

matéria regulada; e parte final, compreendendo as disposições pertinentes às 

medidas necessárias à implementação das normas de conteúdo substantivo, às 

disposições transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a cláusula de 

revogação, quando couber. 

Atendidas as regras do art. 7º da LC nº 95/1998, pois o primeiro artigo do 

texto indica o objeto da proposição e o respectivo âmbito de aplicação, a matéria 

tratada não está disciplinada em outro diploma normativo, a proposição não contém 

matéria estranha ao seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou 

conexão.  

A vigência da proposição está indicada de maneira expressa, respeitando 

o art. 8º da LC 95/98. 
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Cumpridas as regras do art. 10, porquanto, no texto da proposição, a 

unidade básica de articulação é o artigo, indicado pela abreviatura “Art.”, seguida de 

numeração ordinal. 

Respeitadas também as regras do caput e do inciso I do art. 11, pois as 

disposições normativas foram redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, e, 

para obtenção de clareza, foram usadas as palavras e as expressões em seu 

sentido comum e frases curtas e concisas, foram construídas as orações na ordem 

direta, evitando-se preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis, buscou-se 

a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das normas legais, dando-se 

preferência ao tempo presente ou ao futuro simples do presente, e foram usados os 

recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando-se os abusos de caráter 

estilístico. 

Por derradeiro, não foi descumprida a regra prevista no inciso III do art. 

11 da Lei Complementar nº 95/1998, pois, para obtenção de ordem lógica, 

restringiu-se o conteúdo de cada artigo da proposição a um único assunto ou 

princípio. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opinamos pela CONSTITUCIONALIDADE e 

ILEGALIDADE do Projeto de Resolução nº. 31/2019, de autoria da Exma. Deputada 

Janete de Sá, por violar a iniciativa da Mesa Diretora, como estabelece o art. 17, 

inc. IX do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, nos termos da 

fundamentação supra. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória, 14 de maio de 2019. 
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Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 
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