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PARECER TÉCNICO-JURÍDICO 

Proposição: Projeto de Resolução nº 049/2017. 

Autor (a): Deputado Enivaldo dos Anjos e outros. 

Assunto: Denomina “Deputado Heraldo Musso” o espaço destinado ao 

funcionamento do Procon da Assembleia Legislativa. 

1. RELATÓRIO 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a 

nobre intenção parlamentar de denominar “Deputado Heraldo Musso” o 

espaço destinado ao funcionamento do Procon da Assembleia Legislativa. 

Da justificativa autoral verifica-se que o escopo da proposição 

é prestar uma justa homenagem ao ex-deputado Heraldo Barbosa Musso, 

um dos grandes nomes da política capixaba, conforme se infere de sua 

transcrição abaixo: 

JUSTIFICATIVA: O presente Projeto de Resolução tem como 

objetivo prestar uma justa homenagem ao Deputado Heraldo 

Barbosa Musso, um dos grandes nomes da política capixaba. 

Nascido em Aracruz no dia 05 de agosto de 1936 foi casado 

com Aridéia Cabral Musso, com quem teve quatro filhos. 

Bacharel em Direito, sua carreira política foi iniciada em 1966, 

quando se elegeu vereador por Aracruz, Município que 

administrou como prefeito por dois períodos, de 1976 a 1982 

e de 1988 a 1992. Ele também cumpriu três mandatos de 

deputado estadual, de 1983 a 1986, 1987 a 1988 (saiu para 

se eleger prefeito) e 2003 a 2006. A fim de homenagear esse 

brilhante político, conclamamos nossos nobres pares à 

aprovação do presente Projeto de Resolução. 

 A proposição foi protocolada na Assembleia Legislativa em 

17.10.2017 e lida no expediente da sessão ordinária do dia 18.10.2017, 

oportunidade em que recebeu despacho do Exmo. Sr. Presidente da Mesa 

Diretora determinando sua publicação e distribuição as comissões 

permanentes para parecer e deliberação, nos termos do artigo 276 do 

Regimento Interno. 
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 Após terem sido juntadas informações preliminares sobre 

matérias correlatas e estudo de técnica legislativa, a matéria foi 

distribuída a esta Procuradoria para elaboração de parecer técnico, nos 

termos do artigo 121 do Regimento Interno, combinado com o artigo 9º 

do Ato nº 2.517/2007, da Mesa Diretora. 

 É o relatório. 

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

Pela descrição do projeto, cumpre evidenciar que a matéria 

nele tratada não se enquadra dentre aquelas que são de competência 

legislativa privativa da União ou próprias dos Municípios, respectivamente, 

enumeradas e indicadas pelos artigos 22 e 30, inciso I, da Constituição 

Federal.  

Por outro lado, também não se vislumbra a inserção da 

matéria na competência legislativa concorrente prevista nas disposições 

do artigo 24 da mesma Carta, cabendo, assim, considerá-la inserida na 

competência remanescente dos Estados-membros, consoante previsto no 

artigo 25, § 1º, da Constituição Federal. 

  Constatada a competência legislativa estadual na matéria em 

apreço, conclui-se, por meio da exegese das disposições contidas nos 

artigos 48 a 52 e 69 da Constituição Federal, que a espécie normativa 

adequada para tratar do tema é a resolução, posto que a matéria se 

enquadra dentre aquelas que são de competência exclusiva do Poder 

Legislativo, notadamente, por sua subjunção aos preceitos contidos no 

artigo 56, inciso III, da Constituição Estadual e no artigo 151, § 1º, inciso 

VI, do Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, editados em 

simetria com os preceitos constitucionais federais retro mencionados.  

Na esteira desta linha, que assinala a competência exclusiva 

do Poder Legislativo para dispor sobre a matéria em questão, conclui-se 

que a competência para iniciativa do processo legislativo é concorrente, 

nos termos do artigo 61, caput, da Constituição Federal, mutatis 

mutandis, de observância obrigatória nos Estados e Municípios, 

restringindo-se, no entanto, aos parlamentares e, por consequência, 

excluindo a iniciativa privativa de outros agentes políticos ou órgãos 

extraparlamentares, por se tratar de competência exclusiva do Poder 

Legislativo. 
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No tocante aos demais requisitos formais atinentes ao 

processo legislativo, cumpre ressaltar que o quorum para aprovação da 

matéria é a maioria simples ou relativa e que o processo de votação é o 

nominal, conforme previsto no artigo 59 da Constituição Estadual, 

combinado com os artigos 82, § 3º1, 200, inciso II2, e 277, § 1º3, do 

Regimento Interno; bem como que o regime de tramitação é o especial, 

por força do artigo 148, inciso III4, combinado com os artigos 276, inciso 

I5, e 277, caput6, do mesmo diploma regimental. 

Atendidos os requisitos atinentes a constitucionalidade formal, 

conclui-se, a vista da análise intrínseca da matéria legislada, que o projeto 

em exame é compatível com as normas e princípios das Constituições 

Federal e Estadual, não contraria os princípios, direitos e garantias 

previstos na referida Carta Magna, inclusive os contidos no seu artigo 5º, 

assim como não viola os Princípios da Isonomia e do Respeito ao Direito 

Adquirido, ao Ato Jurídico Perfeito e à Coisa Julgada, se amoldando, 

inclusive, ao Princípio da Irretroatividade das Leis, eis que sua vigência 

ocorrerá a partir de sua publicação, não se pretendendo qualquer 

retroatividade que venha macular direitos pré-estabelecidos. 

No entanto, quanto ao aspecto da legalidade, cumpre 

evidenciar que o projeto atende aos requisitos estabelecidos na Lei 

Estadual nº 8.870, de 19.05.2008, que dispõe sobre a denominação de 

estabelecimentos, instituições, prédios, rodovias e obras do Estado, com 

redação alterada pela Lei nº 10.625/2017, in verbis:  

                                                 

1 Art. 82.  O parecer será imediatamente submetido à discussão se lido pelo relator, ou à sua falta, pelo 
Deputado designado pelo presidente da comissão. § 3º Encerrada a discussão, seguir-se-á imediatamente a 
votação nominal do parecer. 

2 Art. 200. São dois os processos de votação: I - simbólico; e II – nominal. 

3 Art. 277. (...) 

§ 1º A proposição será aprovada pelo voto favorável da maioria, estando presente a maioria absoluta dos 

membros da comissão, em votação nominal. 

4 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: I - de urgência; II -
 ordinária; III - especial. 

5 Art. 276. Compete às comissões permanentes abaixo referidas apreciar, conclusivamente, as seguintes 
proposições: (...) I - Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação - projetos de lei que versem 
sobre denominação de bens públicos, logradouros e vias estaduais;  

6 Art. 277. Após sua publicação, a proposição será encaminhada para o cumprimento do disposto no artigo 41, 
inciso I, e, conforme a matéria tratada, submetida à votação numa das comissões indicadas no artigo 276.  
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Art. 1º A escolha de denominação para os estabelecimentos, 

instituições, prédios, rodovias e obras do Estado só poderá 

recair em nomes de pessoas falecidas que tenham se 

destacado por notórias qualidades e relevantes serviços 

prestados à coletividade. 

§ 1º Não poderá haver, no mesmo município, mais de um 

estabelecimento, instituição, prédio, rodovia e obra de 

propriedade do Estado com igual denominação. 

§ 2º Fica proibida a denominação de prédios, rodovias e 

repartições públicas estaduais com nomes de pessoas que 

tenham praticado ou sido historicamente  consideradas como 

participantes de atos de lesa-humanidade, tortura ou violação 

de direitos humanos, especialmente no contexto do Regime 

Militar ocorrido no Brasil.  

 § 3º Os estabelecimentos, instituições, prédios, rodovias e 

obras do Estado poderão conservar, excepcionalmente, a 

denominação já adotada na data da publicação desta Lei, 

mesmo que contrarie o que dispõe o “caput” deste artigo. 

§ 4º A comprovação do falecimento se dará por meio de 

certidão de óbito. 

Art. 2º A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 

através da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, diligenciará por meio eletrônico, em caso de 

dúvida, no sentido de aferir se o homenageado encontra-se 

inserido em uma das objeções descritas no § 2º do artigo 1º, 

visando regular a tramitação de tais proposições neste Poder 

Legislativo.  

Parágrafo único. Para a obtenção das informações necessárias 

ao trâmite regular da proposição, deverão constar na mesma 

as seguintes informações:  

I - nome completo do agraciado;  

II - nome completo da genitora do agraciado;  

III - data de nascimento e número de inscrição no Cadastro 

de Pessoas Físicas - CPF do agraciado.  

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Inobstante constituir fato de conhecimento notório o falecimento 

do ex-deputado Heraldo Musso, bem como que o mesmo não se encontra 

inserido em uma das objeções descritas no § 2º do artigo 1º da Lei Estadual nº 

8.870/2008, verifica-se que a proposição não está acompanhada de certidão 

de óbito, bem como de informação contendo os dados exigidos pelo parágrafo 

único do artigo 2º da referida lei supracitada, o que, no entanto, S.M.J., deve 

ser suprido por instrução a ser providenciada pela Secretaria Geral da Mesa 

durante o trâmite processual, em homenagem ao Princípio da Legalidade. 

Por fim, no que tange a técnica legislativa, evidencia-se, de 

forma patente, que a matéria está de acordo com a legislação regente, 

primordialmente, com as disposições da Lei Complementar Federal nº 

95/98, cabendo, inclusive, a adoção do estudo específico constante dos 

autos. 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opinamos pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 049/2017, de autoria do Deputado 

Enivaldo dos Anjos, que denomina “Deputado Heraldo Musso” o espaço 

destinado ao funcionamento do Procon da Assembleia Legislativa, 

ressalvada a necessidade de cumprimento da diligência acima 

mencionada. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Assembleia Legislativa, em 30 de outubro de 2017. 

 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 

Procurador Adjunto 
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