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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 08/2014 

AUTOR: Deputado Marcos Mansur 

Ementa: Institui a Medalha Mateus Alkhalaf no âmbito da Assembleia 

   Legislativa do Estado do Espírito Santo - Ales. 

 

1.  RELATÓRIO 

 

O Projeto de Resolução nº 08/2014, de autoria do Senhor Deputado 

Marcus Mansur, Institui a Medalha Mateus Alkhalaf no âmbito da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo - Ales. 

O Projeto foi protocolado no dia 03/06/2014 e lido no expediente da 

Sessão Ordinária do dia 09/06/2014. Quanto à publicação no Diário do Poder 

Legislativo, não há nos autos prova de sua realização, a qual deve ser providenciada 

logo após a emissão deste parecer. 

A matéria veio a esta procuradoria para análise e parecer na forma do art. 

121 do Regimento Interno (Resolução nº 2700/2009). 

É o relatório. 

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 
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2.1 DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL  

A inconstitucionalidade formal verifica-se quando há algum vício no 

processo de formação das normas jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente do 

desrespeito de alguma norma constitucional que estabeleça o modo de elaboração 

das normas jurídicas. 

Assim, a inconstitucionalidade formal pode decorrer da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato (inconstitucionalidade formal 

orgânica: competência da União, Estados e Municípios) ou do procedimento de 

elaboração da norma. 

A Constituição Federal divide a competência entre as pessoas jurídicas 

com capacidade política: União (artigos 21 e 22); Municípios (artigos 29 e 30); e 

Estados (artigo 25 – competência residual ou remanescente). 

No caso em tela, verifica-se que o projeto de resolução em análise versa 

sobre tema alusivo aos interesses internos desta Casa de Leis, atuando o legislador 

estadual no exercício da competência remanescente, prevista nos artigos 25, § 1º e 

27, § 3º da Constituição Federal, in verbis: 

 
Constituição Federal 
 
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. (...) 
§ 3º - Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento 
interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria, e prover os 
respectivos cargos. 

 

Verificada a competência do Estado para tratar da matéria, passamos à 

análise do procedimento para a elaboração da norma jurídica em epígrafe. 

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

Resolução. 
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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 da 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 

Senhor Governador do Estado. 

Ademais, o art. 151 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 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 quorum 

de votação ou aprovação da espécie normativa. 

Neste prisma, 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 instituir uma Comenda de Mérito Legislativo; de maneira a 

descaracterizar eventual ofensa ao art. 61, § 1º, inciso II, da Constituição da 

República 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, incisos I a VI, da Constituição 

Estadual, assim como não interfere no funcionamento 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 previstas no art. 17 
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do Regimento Interno, a qual deve apenas elaborar a redação final, nos termos do 

inciso XXIII.1 

Destarte, não há falar em inconstitucionalidade por vício de iniciativa 

pelas razões supracitadas. 

Passa-se, então, à análise 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 quorum para a sua aprovação. 

O referido projeto resolução deve seguir o procedimento ordinário, 

conforme preceitua o artigo 148, inciso II2 do Regimento Interno. 

No que diz respeito ao quórum de aprovação, consoante o artigo 1943 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 I4, do Regimento Interno, o processo a ser utilizado é o simbólico. 

Por fim, quanto à discussão e votação, ressalta-se que deverá ser 

observado o contido no art. 1505, do Regimento Interno. 

Portanto, verifica-se que, até o presente momento, não há 

inconstitucionalidade formal no Projeto de Lei em apreço. 

 

2.2 DA CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL 

                                                 
1
Art. 17. À Mesa compete, dentre outras atribuições estabelecidas neste Regimento Interno ou por resolução da Assembleia 

Legislativa, ou delas implicitamente resultantes:  
(...) 
XXIII - elaborar a redação final de projeto de resolução; 
 
2
 Art. 148.  As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: 

(...) 
II - ordinária; 
 
3
 Art. 194. As deliberações, salvo disposições em contrário, serão tomadas por maioria dos votos, presente, no mínimo, a 

maioria absoluta dos Deputados. 
 
4
 Art. 200.  São dois os processos de votação: 

I - simbólico 
 
5
 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. 
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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. 

No caso em tela, não se vislumbra 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 falar, assim, 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. 

Já no tocante à vigência da resolução, o projeto em apreço não visa a 

alcançar situações jurídicas pretéritas.  

Nessa linha de raciocínio, acreditamos que o projeto de resolução ora 

analisado está de acordo com as regras e princípios estabelecidos nas 

Constituições Federal e Estadual, sendo materialmente constitucional. 

 

2.3 DA JURIDICIDADE E DA LEGALIDADE 

Analisando o ordenamento jurídico e as decisões dos Tribunais 

Superiores, não há obstáculo ao conteúdo ou à forma do Projeto de Lei em epígrafe. 

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

respeita as demais formalidades previstas no Regimento Interno (Resolução nº 

2.700/2009). 

 

2.4 DA TÉCNICA LEGISLATIVA  

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

porquanto o projeto 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 
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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.  

O art. 8º, da Lei Complementar nº 95/98 recomenda a reserva de vigência 

na data de sua publicação aos projetos de pequena repercussão, o que se aplica ao 

presente. 

Atendidas as regras do art. 7º da LC nº 95/1998, pois o primeiro artigo do 

texto indica o objeto da proposição 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.  

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. 

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

Legislativa elaborado pela Diretoria de Redação (fl. 07), ficando evidenciado o 

atendimento às regras previstas na Lei Complementar nº 95/98, que rege a redação 

dos atos normativos. 
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3. CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opinamos pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de 

Resolução nº. 40/2015, de autoria da Deputada Janete de Sá, nos termos da 

fundamentação constante deste parecer. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória, 30 de junho de 2015. 

 

Liziane Maria Barros de Miranda 

  

  

Art. 1º Fica instituída a Medalha “Mateus Alkhalaf” no âmbito da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo - Ales.  

  

Art. 2º A Medalha “Mateus Alkhalaf” agraciará as pessoas físicas e jurídicas 

promotoras e patrocinadoras da causa dos refugiados no Estado do Espírito Santo.  

  

§ 1º A Medalha “Mateus Alkhalaf” será oferecida pela Ales, por meio de indicação 

parlamentar, assinada pelo Deputado Estadual proponente, acompanhada das 

assinaturas de, no mínimo, mais 3 (três) dos seus pares.  

  

§ 2º A entrega da Medalha “Mateus Alkhalaf” será realizada em sessão solene da 

Ales, anualmente, no mês de junho, preferencialmente na segunda quinzena, 

considerando a comemoração do Dia Mundial do Refugiado, celebrado no dia 20 de 

Junho.  

 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Resolução correrão por conta 

de dotação orçamentária da Ales. 
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Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Palácio Domingos Martins, em 02 de junho de 2014. 

 

 

 

 

 

Pr. Marcos Mansur 

Deputado Estadual/PSDB 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

  Considerando que o Estado do Espírito Santo acolheu 10% dos refugiados sírios no Brasil, torna-se de suam importância o acolhimento e a proteção dos solicitantes de refúgio e refugiados no Estado do 

Espírito Santo. 

  Além dos sírios, outros refugiados tem se estabelecido no Espírito Santo, suportando, além do sofrimento do despatriamento, a inserção social, cultural e trabalhista, agravados pela diferença linguística. 

  A luta pela promoção dos direitos dos Refugiados no Estado do Espírito Santo, a fim de melhor protegê-los, encontra fundamento no amor ao próximo e no princípio da dignidade da pessoa humana. 

  Seguindo a linha da promoção e do reconhecimento dos serviços prestados, a presente proposta de resolução objetiva agraciar as pessoas físicas e jurídicas promotoras e patrocinadoras da causa dos 

refugiados no Estado do Espírito Santo, como forma de reconhecimento à proteção 

do indivíduo nos termos do “Estatuto do Refugiado” (Lei nº. 9474/1997). Frise-se 

que os refugiados deixam os países onde residem porque a forma de vida no 

mesmo é inviável, sob diversos aspectos. 

  Escolheu-se o dia 20 de junho porque é o Dia Mundial do Refugiado. Esta data tem por objetivo promover uma reflexão sobre a difícil realidade enfrentada por pessoas que se veem obrigadas a deixar seus 

países de origem em busca de segurança e paz. 

  O nome oferecido à medalha faz referência a Mateus Alkhalaf, nascido no dia 20 de janeiro de 2014, no município de Vila Velha, Espírito Santo. A criança é filho de um casal que fugiu da guerra da Síria, que 

passou por uma peregrinação para sobreviver, enquanto a criança estava no ventre 

da mãe. A vinda para o Espírito Santo foi uma forma de salvar a vida do infante. 
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Procuradora da Assembleia Legislativa ES 
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