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Projeto de Resolução nº: 49/2019  

Autor: Mesa Diretora 

Assunto: Denomina “Elcio Alvares” o espaço destinado ao funcionamento do Núcleo da 

Defensoria Pública do Espírito Santo, a ser instalado no edifício sede da Assembleia 

Legislativa. 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

 

A Mesa Diretora apresentou o referido Projeto de Resolução que Denomina 

“Elcio Alvares” o espaço destinado ao funcionamento do Núcleo da Defensoria Pública do 

Espírito Santo, a ser instalado no edifício sede da Assembleia Legislativa. 

 

O procurador designado emitiu parecer técnico jurídico pela constitucionalidade 

da matéria, ressalvada a necessidade de cumprimento de duas diligências, qual sejam, i) a 

adequação com os requisitos da Lei estadual nº 8.870/2008, alterada pela Lei estadual nº 

10.627/2017 e ii) retificação do despacho da Presidência, que determinou a publicação e 

distribuição da proposição às comissões permanentes, após cumprimento do disposto no 

artigo 120 do Regimento Interno, uma vez que entende ser hipótese de aplicação combinado 

com os artigos 276, inciso I; e 277, caput, inciso I e § 1º, do Regimento Interno. 

 

Contudo, peço vênia para discordar dos fundamentados lançados pelo 

procurador. 

 

Primeiramente a legislação que trata do assunto de denominação de próprio 

público no âmbito do Estado é a Lei estadual 10.975/2019 que revogou a Lei estadual 

10.627/2017 e consolidou a legislação estadual em três anexos. 

 

Em segundo, o art. 276, inciso I do Regimento Interno dispõe de PROJETOS 

DE LEIS e a presente proposição legislativa é um PROJETO DE RESOLUÇÃO. 

 

Sendo assim, opino pelo afastamento das duas diligencias por não guardarem 

pertinência jurídica e legal com a matéria. 
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Em complemento, por se tratar da nomeação de um “espaço” destinado ao 

funcionamento do Núcleo da Defensoria Pública do Espírito Santo, a ser instalado no edifício 

sede da Assembleia Legislativa, entendo que não se aplica aqui os requisitos da Lei estadual 

10.975/2019 que se aplicam a denominação para os estabelecimentos, instituições, prédios, 

rodovias e obras do Estado. 

 

No presente caso estamos diante de um espaço a ser destinado dentro de um 

prédio público, este sim devidamente nomeado nos ditames da lei. Tanto é assim que nem 

mesmo nos Anexos I, II e III, conseguiria se enquadrar o local “espaço”. 

 

Desta feita, opino pelo NÃO ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico, uma 

vez que se trata de Projeto de Resolução com a finalidade de nomear espaço dentro do prédio 

público, logo, está devidamente correto o despacho da Presidência, que determinou a 

publicação e distribuição da proposição às comissões permanentes, após cumprimento do 

disposto no artigo 120 do Regimento Interno. 

 

Em face do exposto, opino pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, 

JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Resolução nº. 49/2019, de 

autoria da Mesa Diretora, que denomina “Elcio Alvares” o espaço destinado ao funcionamento 

do Núcleo da Defensoria Pública do Espírito Santo. 

 

Vitória 29 de outubro de 2019. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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