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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO 

PÚBLICO E REDAÇÃO. 

 

PARECER DO RELATOR 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO DE Nº 39/2018 

AUTOR: MESA DIRETORA 

EMENTA: Denomina “Ednéa Peçanha Moreira” o espaço 

destinado ao funcionamento do Posto de Identificação Civil, 

localizado no térreo da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo.   

 

-R E L A T Ó R I O 

 

O Projeto de Resolução n° 39/2018, de autoria da Mesa Diretora, tem, como 

finalidade, denominar “‘Ednéa Peçanha Moreira’ o espaço destinado ao 

funcionamento do Posto de Identificação Civil, localizado no térreo da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo”.  

 

A matéria passou pelo crivo do Presidente da Mesa Diretora sem restrições 

em 26/11/18; não houve, até o presente momento, publicação no Diário do 

Poder Legislativo. 

 

Na justificativa do Projeto de Resolução, os autores (membros da Mesa 

Diretora), fazem uma explanação para atender ao fim a que destina. 

Suscintamente, expõem que Ednéa era servidora efetiva da Assembleia 

Legislativa e atuou na Escola do Legislativo, de 2000 a 2010, quando se 

aposentou. Era muito querida pelos colegas e reconhecida pelo zelo e pelo 

comprometimento com o seu trabalho. 
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O Projeto de Resolução em comento não sofreu alterações na Diretoria de 

Redação. 

 

O presente Projeto de Resolução nº 39/2018 veio a esta Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação. Designado pelo Presidente 

para examiná-la e oferecer parecer para atender o disposto no art. 41, I, do 

Regimento Interno. 

  

É o relatório. 

 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA 

CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL E 

LEGALIDADE. 

 

O Projeto de Resolução sob análise, naquilo que pertine à sua matéria-objeto 

merece tramitar regularmente por estar dentro dos parâmetros das normas 

constitucionais e infraconstitucionais, abaixo relacionadas. 

 

O Projeto de Resolução precisa atender normas aplicáveis à espécie aqui 

tratada, sob pena de inconstitucionalidade formal e material e de ilegalidade. 

A inconstitucionalidade formal faz referência ao erro na observância da 

competência ou nas regras relativa ao processo definido na Constituição 

Federal. Quando se dá o vício de forma, é a denominada 

inconstitucionalidade orgânica, que se traduz na inobservância da regra de 

competência para a edição do ato tratado naquele momento. 

 

No que diz respeito à inconstitucionalidade material, estão ligados ao próprio 

mérito do ato, referindo-se a conflitos de regras e princípios estabelecidos na 
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Constituição, o que é sustentado pelo Ministro STF, Gilmar Mendes, cujo 

entendimento é o que segue:  

 

“A inconstitucionalidade material envolve, porém, não só o contraste 

direto do ato legislativo com o parâmetro constitucional, mas também a 

aferição do desvio de poder ou do excesso de poder 

legislativo”.(MENDES, Gilmar Ferreira. Controle de 

constitucionalidade. In: BRANCO, P. G. G.; COELHO, I. M.; 

MENDES, G. M.Curso de direito constitucional. 5. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2010) 

 

Podemos sustentar sem obstáculo que o projeto de Resolução em análise a 

luz da norma constitucional, formal e material, caminha-se no sentido da 

competência legislativa para dispor sobre a matéria exclusivamente de sua 

competência – seu regimento interno. 

 

Portanto, não existe usurpação de competência do Poder Executivo.  Não 

existe óbice quanto ao artigo 63, parágrafo único da Constituição Estadual. 

Com isso, muito menos, na esfera da competência federal, no que dispõe o 

art. 61, § 1º da Constituição Federal. Regimentalmente pode seguir 

tramitação regular por atender os requisitos exigidos, inclusive, não interfere 

no art. 17, competência da própria Mesa Diretora. 

 

No tocante aos direitos fundamentais como direito adquirido, a coisa 

julgada, direito liquido e certo e ainda, o principio da isonomia, na existe 

afronta a CF/88.  

 

No tocante a juridicidade, legalidade e técnica legislativa não existem óbices 

que possam impedir a tramitação regular da matéria. Não existe 

contrariedade de normas e princípios jurídicos que possa inviabilizar a 

tramitação regular do Projeto de Resolução em comento. 
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Quanto ao princípio da juridicidade, como um princípio norteador da 

Administração Pública. Porque não se restringe a apenas uma modalidade 

principiológica e se sobrepõe quando de sua matriz, ao fundar-se em um 

grande princípio que englobaria todas as leis (princípio da legalidade). 

 

Cabe salientar que o princípio da legalidade tornar-se-ia fundamento strictu 

sensu para basilar os atos administrativos, baseando-se tão-somente na 

regra pura da lei, do qual se defluiu, quando de sua criação, qual seja, a 

atividade administrativa fulcrada na lei como formadora exclusiva da 

legalidade administrativa. 

 

A espécie normativa adequada para dispor sobre a matéria é por meio de 

resolução, conforme dispõem o art. 61, V, da Constituição Estadual e art. 

151, § 1º, do Regimento Interno desta Casa de Leis. 

 

No que diz respeito ao quórum para aprovação da matéria na Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação e o respectivo processo de 

votação, é por meio de maioria simples e processo de votação simbólico, “ex 

vi” do art. 200, I, do Regimento Interno. 

 

O regime de tramitação é o ordinário. Sendo que é a matéria passe 

obrigatoriamente pelo crivo da Mesa Diretora, na conformidade do art.17 c/c 

18, Regimento Interno, mesmo sendo ela a autora da proposição. 

 

Quanto à compatibilidade com o regimento interno, não existe nenhum vício 

que macule a tramitação ordinária no processo do projeto de resolução em 

análise. 

 

É necessário observar, ainda, que a data da entrada em vigor do Projeto de 

Resolução em análise é a partir da sua publicação no Diário Oficial do Poder 

Legislativo. 
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Da entrada em vigor, o artigo 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95 de 1998, 

que sofreu alterações, prescreve que a contagem do prazo para entrada em 

vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão 

da data da publicação e do último dia do prazo.  

 

Obedece ao princípio da territorialidade, (em razão da soberania estatal, a 

norma deve ser aplicada dentro dos limites territoriais do Estado que a 

editou). 

 

Quanto à vigência da lei no tempo: (a obrigatoriedade só surge com a 

publicação no Diário Oficial; sua força obrigatória está condicionada à sua 

vigência, ou seja, ao dia em que começar a vigorar).  

 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa empregada no projeto em análise, 

deve ficar evidenciado o atendimento às regras introduzidas pela Lei 

Complementar Federal n° 95/98, e posteriores alterações, que rege a 

redação dos atos normativos, o que ao nosso sentir está perfeitamente 

atendida, uma vez que não precisou ser reajustada na Diretoria de Redação.    

 

Dito isto, entendemos que o Projeto de Resolução de nº 39/2018, de autoria 

da Mesa Diretora, é constitucional, atende no que diz respeito à juridicidade, 

legalidade e boa técnica legislativa, sugerindo aos demais pares o seguinte: 
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PARECER....................2018 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO é pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa 

técnica legislativa do PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 39/2018, de autoria 

da MESA DIRETORA, recomendando-se, ainda, a sua APROVAÇÃO, na 

forma do art. 265, §2º c/c art. 148, inciso II, do Regimento Interno 

(Resolução n.º 2.700/2009). 

 

Sala das Sessões,............/............................/2018 

 

_________________________________________________________________Presidente 

 

____________________________________________________________________Relator 

 

___________________________________________________________________Membro 

 

___________________________________________________________________Membro 

 

___________________________________________________________________Membro 

 

___________________________________________________________________Membro 

 

___________________________________________________________________Membro 
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