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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 

PARECER TÉCNICO 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 8/2022  

AUTOR: Deputado Adilson Espindula 

EMENTA: Cria a Comenda do Mérito Legislativo Martim Lutero, 

destinada a homenagear os membros das Igrejas Luteranas do Estado do Espírito 

Santo. 

 

1.  RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Resolução nº 8/2022, de autoria do Exmo. 

Deputado Adilson Espindula, que tem por finalidade criar a Comenda do Mérito 

Legislativo Martim Lutero, destinada a homenagear os membros das Igrejas 

Luteranas do Estado do Espírito Santo.  

O Projeto foi protocolado no dia 04/05/2022 e lido no expediente da 

Sessão Ordinária do dia 09/05/2022. Não consta, nos autos, até o presente 

momento, notícia da publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL, 

medida que não pode ser dispensada, nos termos do art. 149 do Regimento Interno 

da ALES (Resolução no. 2.700/2009).   

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, em exercício de juízo de 

delibação que lhe impõe o art. 120 do Regimento Interno – Resolução nº 2.700/2009, 

proferiu o despacho da fl. 09, no qual admitiu a tramitação da proposição; 

entendendo, a priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou um dos demais 

vícios previstos na norma regimental 
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A Diretoria de Redação juntou o Estudo de Técnica Legislativa da fl. 

12, ofertando sugestões apenas no tocante à redação proposta, sem alteração 

substancial no projeto em apreço. 

Em seguida, a propositura recebeu encaminhamento para esta 

Procuradoria Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, 

da Lei Complementar Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do 

Regimento Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, 

coube-nos examiná-la e oferecer parecer técnico. 

É o relatório. 

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

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 
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estadual no exercício da competência remanescente ou residual, 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. 
 
Constituição Estadual 
 
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: 
[...] 
III - organizar os serviços administrativos de sua secretaria, da 
Procuradoria-Geral e da polícia interna, provendo os respectivos cargos, na 
forma do art. 32, II; 
 
 

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).  

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 criar 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. 
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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 

do Regimento Interno, a qual, nesse caso, deve elaborar a redação final, nos termos 

do inciso XXIII.1 

Destarte, não há falar em inconstitucionalidade por vício de iniciativa 

pelas razões supracitadas. 

Quanto à espécie normativa, 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. 

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 processo de votação, a princípio, é o simbólico, porquanto a 

proposição ora analisada não se enquadra entre aquelas em que o Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa reserva ao processo de votação nominal, não 

                                                 
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; 
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obstante a possibilidade de o Plenário, a requerimento de qualquer Deputado 

Estadual, decidir pela utilização da votação nominal (art. 202, II, do Regimento 

Interno). 

No tocante aos demais requisitos formais atinentes ao processo 

legislativo, cumpre ressaltar que o regime inicial de tramitação, a princípio, é o 

ordinário, que no Plenário e nas Comissões, para votação, exige-se a presença da 

maioria absoluta dos membros, e que para aprovação são necessários votos 

favoráveis da maioria dos membros presentes. Ademais, a análise da 

constitucionalidade, da juridicidade, da legalidade, e da técnica legislativa é de 

competência da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, ao 

passo que a redação final2, fica a cargo da Mesa Diretora. 

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

inconstitucionalidade formal no projeto de resolução em apreço. 

 

2.2. DA 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. 

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. 

                                                 
2
 Art. 17.  (...) 

XXIII - elaborar a redação final de projeto de resolução; 
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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 

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. 
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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. 12), ficando evidenciado o 

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

dos atos normativos. 

 

3. CONCLUSÃO 
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Em face do exposto, opinamos pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de 

Resolução nº. 8/2022, de autoria do Exmo. Deputado Adilson Espindula, nos termos 

da fundamentação constante deste parecer. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória, 17 de maio de 2022. 

 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 
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