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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

PARECER TÉCNICO 

 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 43/2018 

AUTOR: Mesa Diretora 

EMENTA: Denomina “Doutor Hélio Gualberto Vasconcellos” a sala destinada ao 

funcionamento da Coordenação das Comissões Processantes da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo. 

 

I – R E L A T Ó R I O 

 

O presente Projeto de Resolução n° 43/2018, ora apresentado, de autoria da Mesa Diretora, 

que visa denominar “Doutor Hélio Gualberto Vasconcellos” a sala destinada ao funcionamento 

da Coordenação das Comissões Processantes da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo. 

 

A proposição foi protocolada no dia 26/11/2018, lida no expediente da Sessão Ordinária do dia 

26/11/2018 e foi publicado no Diário do Poder Legislativo – DPL na data do dia 27/11/2018. 

 

A Diretoria de Redação manifestou-se visando adequar o presente Projeto de Resolução à 

técnica legislativa, às normas gramaticais, às Normas para Padronização dos Atos Legislativos 

estabelecidas pela Secretaria Geral da Mesa e ao disposto na Lei Complementar nº 95/98, assim 

sugere modificações consoantes neste processo. 

 

O presente Projeto de Resolução veio a esta Procuradoria para exame e parecer na forma do 

disposto no art. 121 do Regimento Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009) e, distribuída à 

matéria, coube-nos examiná-la e oferecer parecer técnico. 
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É o relatório. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

 

A iniciativa em foco do Projeto de Resolução nº 43/2018, proposta pela Mesa Diretora, objetiva 

denominar “Doutor Hélio Gualberto Vasconcellos” a sala destinada ao funcionamento da 

Coordenação das Comissões Processantes da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo. 

 

Em sua justificativa relata: 

 

Hélio Gualberto Vasconcellos nasceu no Município de Jerônimo Monteiro, então 

distrito de Alegre, em 19 de fevereiro de 1929. Começou sua carreira como advogado 

e, posteriormente, após aprovação em concurso público, ingressou na magistratura 

estadual em agosto de 1957, tendo exercido suas funções em Mucurici, Iúna, 

Itapemirim, Guaçuí, Colatina, Vila Velha e Vitória. Em 1978 foi promovido a 

Desembargador, tendo exercido as funções de Corregedor-Geral da Justiça e de 

Presidente. No Tribunal Regional Eleitoral foi Corregedor-Geral, Vice-Presidente e 

Presidente do TRE. O Desembargador Hélio Gualberto era um líder da Magistratura 

Estadual, tendo sido presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo - 

Amages em três biênios: 1977-1979, 1979-1981 e 1988-1989. Foi professor da 

Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, e, após se aposentar no Poder Judiciário, 

em 1989, seguiu carreira política como Deputado Estadual, vereador e candidato ao 

Senado. Foi Procurador-geral da Prefeitura de Vitória e da Assembleia Legislativa e 

atuou como Presidente do Conselho de Ética do Governo do Estado. O Desembargador 

Hélio Gualberto Vasconcellos era casado com Nilda Percisi Moreira Vasconcellos e teve 

quatro filhos: João Gualberto, Luciano, Rita de Cássia e Maria Tereza, sete netos e oito 

bisnetos. Era reconhecido por ser um homem de elevada competência e ter um espírito 

pacificador, um humanista. Diante do exposto e com o objetivo de homenagear essa 

pessoa tão especial, conclamamos nossos nobres pares à aprovação do presente 

Projeto. 
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Nesses termos, perante uma adequada analise jurídica, verifica-se do diagnóstico decorrente 

que, incontestavelmente, a pretensa normatividade da proposição legislativa ora em análise 

não traz nenhum ponto de antinomia com os preceitos constitucionais, tanto da Constituição 

Federal quanto da Estadual, assim, consagrando-a com a graduação de material e formalmente 

constitucional. 

 

A Constituição Federal divide a competência das pessoas jurídicas com capacidade política; 

União (art.21 e 22); Municípios (art. 29 e 30); e formalmente constitucional. 

 

No caso em tela, verifica-se que o projeto de resolução em analise não versa sobre tema 

abusivo aos interesses internos desta Cada de Leis, atuando o legislador estadual no exercício 

da competência remanescente, prevista nos artigos 25, § 1º e 27, § 3º da Constituição Federal, 

in verbis: 

 

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. O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da 

representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e 

seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze. 

 

§ 3º Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e 

serviços administrativos de sua secretaria, e prover os respectivos cargos. 

 

II - dispor sobre seu regimento interno; 
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Verificada a competência do Estado para tratar da matéria, passamos à analise do 

procedimento para a elaboração da norma jurídica em epígrafe. 

                  

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

 

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

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

 

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

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

Governador do Estado. 

 

Ademais, o art. 151 do Regimento Interno estabelece que os Projetos de Resolução sejam 

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

Assembleia Legislativa e as de caráter administrativo. 

 

Assim, infere-se a adequação deste Projeto de Resolução.  

 

Prosseguindo 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 quórum de votação ou aprovação da espécie 

normativa. 

 

Neste prima, mostra-se formalmente constitucional a presente preposição no que diz respeito a 

legitimidade parlamentar para deflagrar o procedimento legislativo, por não impor obrigação ou 
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função à administração direta, pois visa denominar “Doutor Hélio Gualberto Vasconcellos” a 

sala destinada ao funcionamento da Coordenação das Comissões Processantes da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo de maneira a descaracterizar eventual ofensa ao artigo 

61, § 1º, inciso II da Constituição da República que, em razão do principio 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 VI, da Constituição Estadual, assim como não interfere no 

fundamento de outro Poder ou órgão com autonomia administrativa, inexiste, de fato, 

inconstitucionalidade formal subjetiva. 

 

Prosseguindo ressalta-se que a matéria em foco não se enquadra em uma das hipóteses de 

competência privativa da Mesa Diretora prevista no art. 17 do Regimento Interno. 

 

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

supracitadas. 

 

Passa-se então, à analise 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 

quórum para sua aprovação. 

 

O referido Projeto de Resolução deve seguir o procedimento ordinário conforme preceitua o 

artigo 148, inciso II do Regimento Interno.  

 

No que diz respeito ao quórum de aprovação, consoante o artigo 194 do regimento Interno, é 

necessária a maioria simples dos membros desta Casa de Leis, desde que presentes a maioria 

absoluta dos nobres deputados. 
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Quanto ao processo de votação a ser utilizado, segundo a inteligência do artigo 200, inciso I do 

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

 

Deve-se alertar que o presente projeto de resolução deve necessariamente, passar pelo crivo da 

mesa diretora, nos termos do art. 17 c/c Art. 18, ambos do regimento Interno. 

 

Feito o estudo da constitucionalidade formal, resta submeter à proposição que ora se analisa 

pela perspectiva constitucional em seu aspecto material, comparando-a com as regras e 

princípios que compõem o chamado bloco de constitucionalidade. Neste ponto, as normas 

introduzidas no referido Projeto encontram plenamente compatível com os preceitos 

constantes nas Constituições Federal e Estadual. 

 

Ressalta-se que o objeto do presente Projeto de 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.  

 

Cumpre esclarecer que inexiste violação ao principio da isonomia, ao direito adquirido, ao ato 

jurídico perfeito e a coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República). 

 

No tocante à juridicidade e à legalidade, não se vislumbra, no ordenamento jurídico pátrio, 

qualquer óbice ao prosseguimento do presente projeto de Resolução, tendo em vista que o 

mesmo se encontra de acordo com os ditames previstos no Regimento Interno. 

 

Nesse contexto, o projeto de resolução em debate encontra-se em harmonia com a acima 

mencionada legislação infraconstitucional. 

 

Referentemente ao aspecto da técnica legislativa empregada no Projeto em apreço, fica 

evidenciado o atendimento às regras previstas na Lei Complementar Federal º 95/98, que rege a 

redação dos atos normativos. 
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Pertinente à sugestão da Diretoria da Redação (fl.11), devendo esta ser acolhida para que a 

redação do Projeto de Resolução a observe em todos os seus termos. 

 

No que se refere à vigência da lei no tempo, assim dispõe o art. 8º da Lei Complementar nº 

95/98: 

 

Art. 8º. A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo 

razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula "entra em 

vigor na data de sua publicação" para as leis de pequena repercussão. 

 

In casu, não há que se falar em norma de grande repercussão, não havendo qualquer ressalva a 

ser feita no que tange à vigência da lei no tempo. 

 

Em suma, resta confirmado que o Projeto de Resolução nº 43/2018, de autoria da Mesa 

Diretora, é material e formalmente constitucional, legal, jurídico e de boa técnica legislativa 

empregada em sua elaboração e redação. 

 

Isto posto, opinamos pela Constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 

do Projeto de Resolução 43/2018, de autoria da Mesa Diretora. 

 

É o nosso parecer. 

 

Assembleia Legislativa, em 03 de dezembro de 2018. 

 

 

Sanda Maria Cuzzuol Lóra 

Procuradora da ALES 
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