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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,  

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º: 40/2018  

Autor (a): Mesa Diretora 

Assunto: Denomina “Hélcio Joaquim Correa Mesquita”, a sala da Diretoria Legislativa da 

Procuradoria, localizada no andar térreo da torre administrativa da Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo. 

 

I - RELATÓRIO 

 

Trata-se de projeto de resolução de iniciativa da Mesa Diretora, que “Denomina “Hélcio 

Joaquim Correa Mesquita”, a sala da Diretoria Legislativa da Procuradoria, localizada no 

andar térreo da torre administrativa da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo”. 

 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa em exercício de juízo de delibação que lhe impõe 

o art. 1201 do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009), proferiu o despacho de fl. 02, 

no qual admitiu a tramitação da proposição entendendo, a priori, inexistir manifesta 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios previstos na norma regimental. 

 

A proposição que foi protocolizada no dia 26 de novembro de 2018, lida no expediente da 

sessão ordinária realizada no dia 26 de novembro de 2018. Quanto à publicação no Diário do 

Poder Legislativo – DPL, esta foi realizada no dia 27 de novembro de 2018. 

 

São seguintes as considerações apresentada na justificativa:  

 

“Hélcio Joaquim Correa Mesquita, natural do Município de Conceição da Barra - ES, 

Procurador Adjunto desta Casa de Leis, advogado militante com ampla atuação na 

                                                           
1
 Art. 120. Todo e qualquer projeto, depois de recebido, autuado eletronicamente, numerado e publicado será incluído em 

pauta, por ordem numérica, em discussão especial, durante três sessões ordinárias consecutivas para apreciação preliminar e 
recebimento de emendas. 
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área cível criminalista, servidor do Poder Judiciário - ES, Professor municipal, 

Desportista - Mestre de Karatê faixa preta 3º DAN.  

 

Atuou em várias Comissões Permanentes, Temporárias e de Inquérito neste Poder, 

valendo ainda ressaltar que no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, para 

apurar as recorrentes denúncias de maus tratos contra animais, recebeu elogios 

registrados nos anais desta Casa, por sua competência, presteza, compromisso, 

desvelo e elevado espírito público no que concerne ao desempenho de suas 

atividades realizadas no período da atuação na referida Comissão.  

 

Em sua atuação na esfera do Direito Criminal, como Procurador da Setorial Judicial, 

teve atuação destacada no atendimento aos detentos da Casa de Custódia em 

atendimento prestado a serviço da Comissão de Segurança e de Cidadania desta 

Casa de Leis.  

 

Tinha sempre um sorriso guardado para as pessoas de seu convívio, independente 

de como estava o seu dia. Era casado com Angela Oberg Mesquita e teve quatro 

filhos: Hecleu, Ludmila, Hélcio e Victor.  

 

Carinhosamente sempre saudado pelos colegas como “Dr. Mesquita”, faleceu 

repentinamente no dia 25 de Outubro de 2017, deixando um grande vazio na 

Diretoria da Procuradoria.  

Diante do exposto, gostaríamos de contar com o apoio dos nobres pares à 

aprovação do presente Projeto de Resolução, para prestarmos uma justa 

homenagem à esse servidor que tanto contribuiu para o desenvolvimento dos 

trabalhos desta Casa de Leis. 

 

Os presentes autos foram conclusos para elaboração de parecer técnico, nos termos do 

artigo 1212 do Regimento Interno. 

 

É o relatório. 

 

 

                                                           
2
 Art. 121. Findo o prazo da permanência em pauta, juntadas as emendas, se houver, e o parecer  técnico, será o projeto 

distribuído às Comissões. 
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II – PARECER DO RELATOR 

 

DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 

MATERIAL, DA JURIDICIDADE, DA LEGALIDADE E DA TÉCNICA LEGISLATIVA. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

A- ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL 

 

A.1 - Competência legislativa para dispor sobre a matéria e competência de 

iniciativa 

 

Verifica-se inicialmente a competência legislativa Estadual para deflagrar o presente 

procedimento, por se tratar de matéria relacionada ao funcionamento interno de um dos 

Poderes, qual seja o Poder Legislativo do Estado do Espírito Santo; não caracterizando 

inconstitucionalidade por vício de iniciativa, nos termos dos arts. 18 e 25, ambos da 

Constituição da República e art. 19, inciso IV, da Constituição Estadual, respectivamente, in 

verbis: 

 

Art. 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. (orignal sem destaque) 

 

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. (orignal sem destaque) 

 

Art. 19. Compete ao Estado, respeitados os princípios estabelecidos na Constituição 

Federal: 
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(...) 

 

IV - exercer, no âmbito da legislação concorrente, a competente legislação 

suplementar e, quando couber, a plena, para atender às suas peculiaridades; 

(orignal sem destaque) 

 

Noutro giro, mostra-se formalmente constitucional a presente proposição, no que diz 

respeito à legitimidade Parlamentar para deflagrar o procedimento legislativo, por não 

impor obrigação ou função à administração direta, pois visa a regulamentar a tramite 

interno das proposições neste Poder; de maneira a descaracterizar eventual ofensa ao art. 

61, § 1º, inciso II, da Constituição da República3 que, em razão do princípio da simetria, deve 

ser observado no âmbito estadual. 

 

No mesmo sentido, considerando que o projeto de resolução não trata das matérias 

elencadas no art. 63, parágrafo único, I a VI4, da Constituição Estadual, assim como não 

interfere no funcionamento de outro Poder ou órgão com autonomia administrativa, 

inexiste, de fato, inconstitucionalidade formal subjetiva. 

 

No tocante à iniciativa, o art. 56 da Constituição Estadual dispõe: 

                                                           
3
 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, 

do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 
Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 
§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 
(...) 
II - disponham sobre: 
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos 
Territórios; 
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;  
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do 
Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;   
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e 

transferência para a reserva.   
4
 Art. 63 (...) 

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:  
I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou 
aumento de sua remuneração; 
II - fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; 
III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo; 
IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, 
reforma e transferência de militares para a inatividade; 
V - organização do Ministério Público, da ProcuradoriaGeral do Estado e da Defensoria Pública; 
VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo. 
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 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; 

 

Não obstante, estabelece o art. 17, IX do Regimento Interno da Assembleia Legislativa que: 

 

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 grifo ou 

destaque) 

 

Destarte, não há que se falar em inconstitucionalidade por vício de iniciativa pelas razões 

supracitadas. 

 

A.2 - Espécie normativa 

 

O artigo 61, inciso V, da Constituição Estadual5 prevê como uma das espécies normativas a 

Resolução. Nesse mesmo sentido, dispõe o artigo 141, inciso I do Regimento Interno6.  

 

Com efeito, a espécie normativa que deve tratar da matéria é a resolução, tendo em vista 

que além de não se pretender emendar a Constituição Estadual ou mesmo estarem 

                                                           
5
 Art. 61. O processo legislativo compreende a elaboração de: 

(...) 
V - resoluções.; 
6
 Art. 141.  A Assembleia Legislativa exerce sua função legislativa por via das seguintes proposições: 

(...) 
I - projeto de resolução; 
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presentes as hipóteses previstas no art. 68, parágrafo único, da Constituição Estadual, a 

proposição regula matéria da competência privativa da Assembleia Legislativa, por tratar de 

assunto de interesse exclusivo desta Casa de Leis, não sendo necessária, portanto, a sanção 

do Governador do Estado. 

 

Ademais, o art. 1517 do Regimento Interno estabelece que os projetos de resolução são 

destinados a regular, com eficácia de lei ordinária, matérias de competência privativa da 

Assembleia Legislativa e as de caráter administrativo. Assim, infere-se que a modificação na 

tramitação das proposições neste Poder deve ser feita por resolução. 

 

Logo, verifica-se a compatibilidade do presente projeto de resolução com os textos 

normativos acima citados. 

 

A.3 – Regime inicial de tramitação da matéria, quórum para sua aprovação e 

processo de votação a ser utilizado 

 

O referido projeto resolução deve seguir o procedimento ordinário, conforme preceitua o 

artigo 148, inciso II8 do Regimento Interno. 

 

No que diz respeito ao quórum de aprovação, consoante o artigo 1949 do Regimento 

Interno, é necessária a maioria simples dos membros desta Casa de Leis, desde que presente 

a maioria absoluta dos nobres Deputados. 

 

Quanto ao processo de votação a ser utilizado, segundo a inteligência do artigo 200, inciso 

I10, do Regimento Interno, o processo a ser utilizado é o simbólico. 

                                                           
7
 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 como: (...) 
8
 Art. 148.  As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: 

(...) 
II - ordinária; 
9
 Art. 194. As deliberações, salvo disposições em contrário, serão tomadas por maioria dos votos, presente, no mínimo, a 

maioria absoluta dos Deputados. 
10

 Art. 200.  São dois os processos de votação: 
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Por fim, quanto à discussão e votação, ressalta-se que deverá ser observado o contido no 

art. 15011, do Regimento Interno. 

 

A.4 – Constitucionalidade material 

 

Inicialmente, é válida a citação dos ensinamentos do Ministro do Excelso Supremo Tribunal 

Federal, Gilmar Ferreira Mendes: 

 

Os vícios materiais dizem respeito ao próprio conteúdo ou ao aspecto substantivo 

do ato, originando-se de um conflito com regras ou princípios estabelecidos na 

Constituição. 

 

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.  

 

É possível que o vício de inconstitucionalidade substancial decorrente do excesso 

de poder legislativo constitua um dos mais tormentosos temas do controle de 

constitucionalidade hodierno. Cuida-se de aferir a compatibilidade da lei com os 

fins constitucionalmente previstos ou de constatar a observância do princípio da 

proporcionalidade, isto é, de se proceder à censura sobre a adequação e a 

necessidade do ato legislativo.
 12

 

 

Como se trata de matéria atinente ao procedimento interno das proposições que tramitam 

nesta Casa de Leis, não há falar em violação a Direitos Humanos previstos seja na 

Constituição da República, seja na Constituição Estadual. 

 

                                                                                                                                                                                     
I - simbólico 
11

 Art. 150. Salvo as propostas de emenda constitucional, que são sujeitas a dois turnos de discussão e votação, os demais 

projetos sofrerão uma discussão e uma votação. 
12

 MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 

2. Ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 1.013.  

Identificador: 310039003500360033003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Resolução nº 40/2018 página 

carimbo / rubrica 

 

8 

 

Ressalta-se que o objeto do presente Projeto Resolução não se relaciona com a problemática 

da restrição a Direitos Fundamentais. Ou seja, o projeto de resolução não ataca o núcleo 

essencial de nenhuma Cláusula Pétrea.  

 

Prosseguindo, conforme o Ato 2.517/2007 exige análise, cumpre esclarecer que inexiste 

violação ao princípio da isonomia, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e a coisa 

julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República). 

 

No mesmo sentido, não resta caracterizado desvio de poder ou excesso de poder legislativo.  

 

B - JURIDICIDADE E LEGALIDADE:  

 

A despeito dos requisitos acima elencados, pode-se depreender que o presente projeto de 

resolução respeita as demais formalidades previstas no Regimento Interno.  

 

C - TÉCNICA LEGISLATIVA:  

 

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

resolução 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 resolução 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, o âmbito de aplicação 
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da resolução está estabelecido de forma tão específica quanto o possibilite o conhecimento 

técnico ou científico da área respectiva, e o mesmo assunto não está sendo disciplinado por 

mais de uma resolução.  

 

A vigência da lei está indicada de maneira expressa, respeitando o art. 8º da LC 95/98. 

 

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, e expressaram-se por meio 

dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo. 

 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa, adota-se o Estudo de Técnica Legislativa elaborado 

pela Diretoria de Redação, ficando evidenciado o atendimento às regras previstas na Lei 

Complementar nº 95/98, que rege a redação dos atos normativos, apenas ressalvando, 

conforme explicitado anteriormente, que a modificação em foco será feita apenas no caput 

do art. 269 do Regimento Interno. 
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III – CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opina-se pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa do Projeto de Resolução nº 40/2018, de autoria da Mesa Diretora, 

recomendando-se, por conseguinte, a sua aprovação, com fundamento nos arts. 18 e 25 

ambos da Constituição da República e art. 19, inciso IV, da Constituição Estadual, podendo, 

desta forma, tramitar regularmente nesta Casa de Leis, razão pela qual somos pela adoção 

do seguinte: 

 

PARECER Nº        /2018 

    

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 

CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, JURIDICIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA, ao 

Projeto de Resolução nº 40/2018, de autoria da Mesa Diretora, recomendando-se, por 

conseguinte, a sua APROVAÇÃO. 

 

Plenário Rui Barbosa, em          de                      de 2018. 

 

_________________________________________________________________PRESIDENTE 

 

____________________________________________________________________RELATOR 

 

___________________________________________________________________MEMBRO 

 

___________________________________________________________________MEMBRO 

 

___________________________________________________________________MEMBRO 

 

___________________________________________________________________MEMBRO 

 

___________________________________________________________________MEMBRO 
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