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Projeto de Resolução nº 55/2017 

Autor(a) : Freitas 

Assunto: Revoga os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 238 do Regimento Interno, 

instituído pela Resolução 2700, de 15 de julho de 2009 que trata da realização de 

audiências públicas durante a tramitação de matérias orçamentárias (LOA e PPA). 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Resolução nº 55/2017, de autoria do Deputado 

Estadual Freitas, que tem por finalidade revogar os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 

238 do Regimento Interno, instituído pela Resolução 2700, de 15 de julho de 2009 

que trata da realização de audiências públicas durante a tramitação de matérias 

orçamentárias (LOA e PPA), nos seguintes termos: 

Art. 1º - Fica revogado os parágrafos 3º, 4º e 5º do art. 238 da Resolução nº 
2700 de 15 de julho de 2009.  
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Em sua justificativa, a autora argumenta: 

“(...) Anualmente e em respeito aos parágrafos mencionados, 
a Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e 
Tomada de Contas realiza Audiências Pùblicas nas microregiões do Estado 
para que haja ampla participação popular nas discussões acerca do Projeto 
de Lei do Plano Plurianual – PPA e do Orçamento Anual.  

Ocorre que apesar da participação da sociedade civil 
organizada nessas audiências públicas, os membros daquela comissão 
permanente não reconhecem os reclames da população, mantendo 
integralmente os termos do projeto encaminhado pelo chefe do executivo 
estadual, provocando profunda frustação aqueles que acharam que poderiam 
contribuir com a destinação dos recursos do estado.  
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Dessa forma, as audiências públicas são inóquas, pois se 
tornaram verdadeiras ficções, não alcancando o fim colimado nos dispositivos 
em questão, que é a ampla e efetiva participação popular naquelas peças.” 

 
 

A proposição legislativa foi protocolada na Assembleia Legislativa em 

30.11.2017, lida no expediente da sessão do dia 04.12.2017. Não consta, nos autos, 

até o presente momento, evidência de publicação da matéria no Diário do Poder 

Legislativo – DPL. A Diretoria de Redação juntou estudo de técnica legislativa às fls. 

07 dos autos. 

Em 30.05.2018, foi protocolado o Projeto de Resolução no. 20/2018, de 

autoria do Deputado Estadual Almir Vieira, visando alterar os mesmos dispositivos do 

Regimento Interno, de maneira diversa da primeira proposição, verbis: 

Art. 1º - Os §§ 3º e 4º do artigo 238 da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 
2009, Regimento Interno, passam a vigorar com as seguintes redações:  

“Art. 238 (...)  
§1º (...)  
§2º (...)  
§ 3º A tramitação do Projeto de Lei do Plano Plurianual – PPA e do 
Orçamento Anual contará com ampla participação popular, por meio 
de realização de audiência pública com todas as microrregiões do 
Estado, bem como com todas as organizações não-governamentais 
de forma setorial, a fim de que as matérias sejam discutidas e sejam 
apresentadas sugestões. 
§ 4º A audiência pública, a que se refere o § 3º, terá seu calendário 
aprovado dentro do cronograma previsto neste artigo, pela Comissão 
de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada 
de Contas, sendo garantida na organização a participação das 
demais comissões permanentes, de acordo com o campo temático.  
 

Art. 2º Fica revogado o § 5º do artigo 238 da Resolução nº 2.700, de 15 de 
julho de 2009, Regimento Interno.  
 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Assim, nos termos do art. 178 do Regimento Interno da ALES, o Projeto 

de Resolução no. 20/2018 foi anexado a esta proposição, mais antiga. 

Após parecer técnico da Procuradoria, o Projeto recebeu 

encaminhamento para esta Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e 

Redação, com o fim de elaboração de Parecer para efeito de análise da sua 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa empregada em sua 
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feitura, conforme dispõe o art. 41 da Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno 

desta Assembleia Legislativa). 

É o relatório.  

 

PARECER DO RELATOR 

 

Constitucionalidade Formal 

Verifica-se a inconstitucionalidade formal quando ocorre algum tipo de 

vício no processo de formação das normas, seja no processo legislativo de sua 

elaboração, seja em razão de sua elaboração por autoridade incompetente. 

A inconstitucionalidade formal orgânica decorre da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato. Faz-se necessário verificar, aqui, 

se a competência para elaboração da propositura é da União, do Estado ou de 

Município. 

Dentro do panorama de distribuição de competências erigido pela 

CRFB/1988, em especial com base no que determina o princípio federativo 

estabelecido expressamente em seus arts. 1º1 e 252, tem-se que a autonomia 

legislativa de cada ente federativo é assegurada nos termos da Carta da República, 

desde que atendidos os seus preceitos e princípios. 

A competência legislativa para tratar da matéria em questão é, 

indubitavelmente, do Estado do Espírito Santo, porquanto os projetos de 

resolução em exame têm por escopo alterar a redação de dispositivo do Regimento 

Interno desta Casa de Leis, ou seja, matérias relacionadas ao funcionamento interno 

do Poder Legislativo do Espírito Santo, não se caracterizando inconstitucionalidade 

por incompetência legislativa, nos termos do art. 25, § 1º da CRFB/1988 e art. 19, IV, 

da Constituição Estadual, respectivamente, in verbis: 

                                           
1 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 

Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. 
2 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.  
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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: 
(...) 
IV - exercer, no âmbito da legislação concorrente, a competente 
legislação suplementar e, quando couber, a plena, para atender às 
suas peculiaridades; (orignal sem destaque) 
 
 

Dito isso, fica evidente que pode o Estado do Espírito Santo exercer 

competência legislativa para tratar da matéria alvo dos projetos de resolução em 

análise, não havendo, portanto, que se falar em inconstitucionalidade por vício de 

competência, conforme art. 25, § 1º. da CRFB/1988. 

Superada a questão da competência legislativa, passa-se à análise da 

inconstitucionalidade formal propriamente dita, que decorre da inobservância do 

devido processo legislativo. Neste ponto, deve-se verificar se existe vício no 

procedimento de elaboração da norma, seja na fase de iniciativa (vício formal 

subjetivo), seja em fases posteriores (vício formal objetivo).  

Analisando o aspecto da inconstitucionalidade formal subjetiva, isto é, 

da iniciativa para deflagrar os presentes Projetos de Resolução, tem-se que a 

Constituição Federal, assim como a Constituição Estadual, asseguram a 

independência dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário respectivamente em 

seus arts. 2º e 173. Com efeito, nenhum dos Poderes pode interferir no 

funcionamento do outro sem estar amparado em regra constitucional, sob pena de 

violação do princípio da separação dos Poderes. 

Com fulcro em tal princípio, a Constituição Federal, em algumas 

hipóteses, reserva a possibilidade de dar início ao processo legislativo a apenas 

algumas autoridades ou órgãos como forma de subordinar a eles a conveniência e a 

oportunidade da deflagração do debate legislativo em torno do assunto reservado.4 

                                           
3 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
4 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São Paulo: Saraiva, p. 902. 
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Neste prisma, estabelece a Constituição Federal, em seu art. 615, e a 

Constituição Estadual, em seu art. 63, parágrafo único6, as disposições normativas 

cuja iniciativa é de competência privativa do Chefe do Executivo. Com efeito, as 

matérias relacionadas a funcionamento e a atribuições de órgãos do Poder 

Executivo devem estar inseridas em norma cuja iniciativa é reservada àquela 

autoridade. 

Ainda sobre a iniciativa, o art. 27, § 3º. da Constituição Federal e o art. 56 

da Constituição Estadual assim dispõem: 

Art. 27. (...) 
[...] 
§ 3º Compete às Assembléias Legislativas dispor sobre seu 
regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua 
secretaria, e prover os respectivos cargos. 
 
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; 
[...] 
V - criar, transformar ou extinguir cargos, empregos e funções de 
seus serviços e fixar os respectivos vencimentos. 
 
 

                                           
5 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: 

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 
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.  
6 Art. 63.  A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de 

Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição. 
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 Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública; 

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo. 
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Ressalta-se, ainda, que a matéria em foco não se enquadra em uma das 

hipóteses de competência privativa da Mesa Diretora previstas no art. 17, IX7 do 

Regimento Interno, pois prevalece o entendimento de que a competência privativa 

da Mesa para propor projeto de resolução que disponha sobre organização e 

funcionamento da Casa é relativa a aspectos administrativos desse funcionamento. 

Assim, como a matéria em análise diz respeito a matérias orçamentárias, é 

plenamente possível que a iniciativa das presentes propostas sejam de deputado 

estadual, conforme art. 152, I8 da Resolução no. 2.700/2009. 

Assim sendo, tendo em vista que os projetos de resolução em análise 

relacionam-se com a organização e funcionamento da própria ALES, e não interfere 

no funcionamento de outro Poder ou órgão com autonomia administrativa, conclui-se 

que inexiste, de fato, inconstitucionalidade formal subjetiva, sendo possível que o 

deputada estadual proponente inicie o presente processo legislativo nos termos do 

disposto nos arts. 27, § 3º e 61 da CRFB/1988 e nos arts. 56 e 63 da CE/1989. 

Constatada a competência legislativa estadual e a iniciativa parlamentar 

para apresentar os Projetos de Resolução, não há que se falar em vício de 

inconstitucionalidade formal orgânica ou em vício formal subjetivo.  

Em relação à espécie normativa adequada para tratar da matéria, 

observa-se que os projetos de resolução objetivam alterar dispositivos do Regimento 

Interno da ALES, não pretendendo emendar a Constituição Estadual, nem se 

                                           
7 Art. 17. À Mesa compete, dentre outras atribuições estabelecidas neste Regimento Interno ou por resolução da Assembleia Legislativa, ou 
delas implicitamente resultantes: 

I - dirigir os serviços da Casa e tomar as providências necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos; 

II - propor ação de inconstitucionalidade por iniciativa própria ou por deliberação do Plenário a requerimento de Deputado; 
III - fixar diretrizes para a divulgação das atividades da Assembleia Legislativa, bem como assegurar o livre exercício da imprensa para que 

os trabalhos da Casa sejam irradiados, filmados ou televisados  sem ônus para os cofres públicos; 

IV - adotar as providências cabíveis, por solicitação do interessado, para a defesa judicial e extrajudicial de Deputado contra ameaça ou 
cerceamento do livre exercício e das prerrogativas constitucionais do mandato parlamentar; 

V - promover ou adotar, em virtude de decisão judicial, as providências necessárias, de sua alçada ou que se insiram na competência 

legislativa do Plenário, relativas ao artigo 112, §§ 2º e 3º da Constituição Estadual; 
VI - declarar a perda de mandato do Deputado, nos casos previstos no artigo 53, incisos III, IV e V da Constituição Estadual, observado o 

disposto no § 3º do mesmo artigo; 

VII - aplicar ao Deputado penalidade de censura escrita ou suspensão temporária do exercício de seu mandato, na conformidade do Capítulo 
II do Título VIII; 

VIII - decidir conclusivamente, em grau de recurso, as matérias referentes ao ordenamento jurídico de pessoal e dos serviços administrativos 

da Assembleia Legislativa; 
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; 
8 Art. 152. A iniciativa de projetos na Assembleia Legislativa, nos termos da Constituição Estadual e deste Regimento Interno, será:  

I - de Deputados; 
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amoldando às hipóteses previstas no art. 68, parágrafo único da CE/19899, que traz 

as hipóteses reservadas à lei complementar.  

O Regimento Interno da ALES estabelece, em seu art. 151, §1º , as 

hipóteses em que os projetos devem ser de resolução, verbis: 

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: 
[...] 
V - matéria de natureza regimental; 
 
 

Assim, está correta a espécie normativa resolução, por regular matéria de 

competência privativa da Assembleia Legislativa, nos termos do art. 151, §1º, V 

supratranscrito, tratando de assunto de interesse exclusivo deste Poder Legislativo, 

não sendo necessária, portanto, a sanção do Governador. 

Em relação aos demais requisitos formais atinentes ao processo 

legislativos, tem-se: 

- regime inicial de tramitação da matéria: em princípio, deverá seguir o 

regime ordinário, nos termos do art. 148, II10 do Regimento Interno da ALES 

                                           
9 Art. 68.  As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa e receberão numeração 

sequencial distinta da atribuída às leis ordinárias. 

Parágrafo único.São leis complementares, entre outras de caráter estrutural, as seguintes: 
I - lei do sistema financeiro e do sistema tributário estadual; 

II - lei de organização judiciária; 

III - estatuto e lei orgânica do Ministério Público; 
IV - lei orgânica do Tribunal de Contas; 

V - lei orgânica da Procuradoria-Geral do Estado; 

VI - lei orgânica da Defensoria Pública; 
VII - estatuto e lei orgânica do Magistério Público; 

VIII - estatuto dos funcionários públicos civis do Estado; 

IX - estatuto e lei orgânica da Polícia Civil; 
X - estatuto e lei orgânica da Polícia Militar; 

XI - Estatuto e Lei Orgânica do Corpo de Bombeiros Militar. 
10

 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: 

I - de urgência; 

II - ordinária; 

III - especial. 
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(Resolução no. 2.700/2009), podendo ser solicitado o requerimento de urgência, nos 

termos do art. 22111, observado o disposto no art. 22312 do Regimento Interno. 

- quorum para aprovação da matéria: em linha com o art. 19413 do 

Regimento Interno (Resolução no. 2.700/2009), as deliberações deverão ser 

tomadas por maioria simples, presente a maioria absoluta dos membros da Casa.  

- processo de votação a ser utilizado: conforme a inteligência do art. 

200, l14, do Regimento Interno, o processo a ser utilizado deve ser, em princípio, o 

simbólico, podendo ser convertido em nominal, nos termos do art. 202, II15 do RI. 

Deve-se alertar que os presentes projetos de resolução devem, 

necessariamente, passar pelo crivo da Mesa Diretora, nos termos do art. 17, XXI
16

 

do Regimento Interno da ALES. 

Conclui-se, portanto, pela constitucionalidade formal das proposições. 

 

2.1. Constitucionalidade Material 

A constitucionalidade material é a compatibilidade entre o conteúdo do ato 

normativo e as regras e princípios previstos na Constituição Federal ou na 

Constituição Estadual. Trata-se, assim, de averiguar se o conteúdo do ato normativo 

está em consonância com as regras e princípios constitucionais. 

                                           
11 Art. 221. O requerimento de urgência somente poderá ser submetido ao Plenário se for apresentado: 

I - pela Mesa; 

II - por líder; 
III - por comissão competente para opinar sobre o mérito da proposição; 

IV - por um décimo dos membros da Assembleia Legislativa. 
12 Art. 223. Não será aceito requerimento de urgência, já havendo dez projetos incluídos nesse regime. 
13 Art. 194. As deliberações, salvo disposições em contrário, serão tomadas por maioria dos votos, presente, no mínimo, a maioria absoluta 

dos Deputados. 
14 Art. 200. São dois os processos de votação: 
I - simbólico; e 

II - nominal; 
15 Art. 202. A votação nominal será utilizada: 
I -nos casos em que seja exigido quorum especial para votação, à exceção dos previstos neste Regimento; 

II - por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Deputado. 
16

 Art. 17. À Mesa compete, dentre outras atribuições estabelecidas neste Regimento Interno ou por resolução da Assembleia Legislativa, ou 

delas implicitamente resultantes: 

(...) 
XXI - dar parecer sobre as proposições que visem modificar o Regimento Interno e nos pedidos de licença dos Deputados; 
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As duas proposições visam alterar dispositivos do Regimento Interno que 

tratam da participação popular no orçamento anual. Não se vislumbra, assim, 

violação aos textos das Constituições Federal ou Estadual, havendo compatibilidade 

entre os preceitos da proposição e as normas e princípios das Constituições Federal 

e Estadual. 

Não há que se falar em ofensa a quaisquer princípios, direitos e garantias 

estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, tampouco à isonomia, ao direito 

adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. 

Como se trata de matéria atinente a alteração de dispositivos do 

Regimento Interno da ALES, não ocorre violação a Direitos Humanos previstos nas 

Constituições Federal ou Estadual. 

Por fim, em relação à vigência, os projetos não visam alcançar situações 

jurídicas pretéritas, uma vez que há previsão de entrada em vigor na data de sua 

publicação no caso das duas proposições, de forma que é materialmente 

constitucional sob a perspectiva da aplicação na lei no tempo.  

Assim, conclui-se que os projetos de resolução em análise estão de 

acordo com as regras e princípios estabelecidos nas Constituições Federal e 

Estadual, sendo materialmente constitucional. 

 

2.2. Juridicidade e da Legalidade 

Juridicidade é a conformidade ao Direito. Diz-se que uma matéria é 

jurídica, ou possui juridicidade, se sua forma e conteúdo estão em consonância com 

a Constituição, as leis, os princípios jurídicos, a jurisprudência, os costumes, enfim, 

com o Direito como um todo. Caso não haja tal conformidade, a matéria é dita 

injurídica ou antijurídica. 17 

                                           
17 OLIVEIRA, L. H. S. Análise de Juridicidade de `Proposições Legislativas. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, 

agosto/2014 (Texto para Discussão no. 151). 
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Do ponto de vista da juridicidade, é necessário averiguar se os Projetos 

de Resolução está em sintonia com o ordenamento jurídico e com as decisões dos 

Tribunais Superiores. 

Como visto, as duas proposições visam alterar os mesmos dispositivos 

do Regimento Interno, e são diametralmente conflitantes no que propõem. Enquanto 

o Projeto de Resolução no. 55/2017 visa extinguir as audiências públicas nos projetos 

de lei que tratam do plano plurianual e do orçamento anual, o Projeto de Resolução 

no. 20/2018 visa garantia a participação popular nesse processo, justamente com a 

manutenção das audiências públicas, como se extrai da justificativa do autor.  

A Lei Complementar no. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), em 

seu art. 48, assim estabelece: 

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos 
quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de 
acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes 
orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer 
prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o 
Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses 
documentos. 
§ 1º A transparência será assegurada também mediante:  
I – incentivo à participação popular e realização de audiências 
públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos 
planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;  
 
 

Nesse sentido, visando alinhar-se ao que determina a legislação supra, 

recomenda-se a adoção do Projeto de Resolução no. 20/2018, rejeitando-se o 

Projeto de Resolução no. 55/2017, já que ambos são incompatíveis entre si. 

Da mesma forma, a tramitação do projeto, até o presente momento, 

respeita as demais formalidades previstas no Regimento Interno (Resolução nº 

2.700/2009).  

 

2.3. Técnica Legislativa 
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No caso em exame, houve obediência ao art. 3º18 da Lei Complementar 

nº 95/1998, porquanto o projeto de resolução foi estruturado em três partes básicas: 

parte preliminar, parte normativa e parte final. 

Atendidas também as regras do art. 7º da Lei Complementar nº 95/1998, 

pois o primeiro artigo do texto indica o objeto da resolução e o respectivo âmbito de 

aplicação, a proposição não contém matéria estranha ao seu objeto ou a este não 

vinculada por afinidade, pertinência ou conexão, o âmbito de aplicação da norma 

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 norma.  

Sobre a vigência da lei, esta consta indicada de maneira expressa na 

proposição, com previsão de que deve entrar em vigor na data de sua publicação. 

Conforme art. 8º, caput, da Lei Complementar Federal nº 95/98, a cláusula "entra em 

vigor na data de sua publicação" deve ser reservada apenas às leis de pequena 

repercussão, o que é o caso em questão.  

Cumpridas também as regras do art. 10, pois no texto da proposição, a 

unidade básica de articulação é o artigo, indicado pela abreviatura “Art.”, seguida de 

numeração ordinal. 

Por derradeiro, não foi descumprida a regra prevista no art. 11, III 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. 

Em relação ao Projeto de Resolução no. 20/2018, recomenda-se a 

supressão do art. 1º., tendo em vista a sua desnecessidade. O caput do dispositivo 

estabelece que os 3º. e 4º. do art. 238 do Regimento Interno passa a vigorar com as 

                                           
18 Art. 3º A lei será estruturada em três partes básicas: 

I - parte preliminar, compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto e a indicação do âmbito de aplicação das 

disposições normativas; 
II - parte normativa, compreendendo o texto das normas de conteúdo substantivo relacionadas com a matéria regulada; 

III - 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. 
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redações que transcreve; contudo, a redação proposta é exatamente a mesma 

redação dos dispositivos já em vigor, sem qualquer alteração. Assim sendo, não se 

faz necessária uma proposição legislativa para manter determinado dispositivo já em 

vigor. 

Portanto, quanto à técnica legislativa, observa-se o atendimento às regras 

previstas na Lei Complementar Federal nº 95/98, desde que adotada emenda para 

suprimir o art. 1º do Projeto de Resolução no. 20/2018. 

No mais, a Diretoria Redação – DR já efetuou as demais correções 

devidas na redação do referido projeto de resolução (Estudo de Técnica Legislativa 

à fl. 07 dos autos), com as quais estou de acordo e opino pela sua adoção. 

 

Ex positis, propomos aos nossos Pares desta importante Comissão 

Permanente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo o seguinte: 

 

PARECER nº        /2018 

 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO é pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, 

JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de 

Resolução nº 20/2018, de autoria do Exmo. Deputado Estadual Almir 

Vieira, com a adoção da emenda recomendada a seguir, e pela 

consequente REJEIÇÃO do Projeto de Resolução no. 55/2017, de 

autoria do Exmo. Deputado Estadual Freitas, que com ele é 

incompatível. 

 

Emenda n° 1 ao Projeto de Resolução n° 20/2018: 
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- Fica suprimido o art. 1º. do Projeto de Resolução no. 20/2018, 

renumerando-se os artigos seguintes. 

 

 

Sala das Comissões, em         de                     de 2018. 

 

____________________________________ PRESIDENTE 

 

____________________________________ RELATOR 

 

____________________________________ MEMBRO 

 

____________________________________ MEMBRO 

 

____________________________________ MEMBRO 

 

____________________________________ MEMBRO 

 

____________________________________ MEMBRO 
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