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Projeto de Resolução nº: 57/2017 

Autor: Marcelo Santos 

Assunto: Altera a redação do § 2º do art. 23 da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 

2009, Regimento Interno, que trata da iniciativa legislativa e voto do 

presidente, nos casos que especifica. 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

 

Trata-se de projeto de Lei que altera a redação do § 2º do art. 23 da 

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, Regimento Interno, que trata da iniciativa 

legislativa e voto do presidente, nos casos que especifica.  

 

A douta procuradora designada elaborou parecer técnico jurídico pela 

constitucionalidade da matéria.  

 

De fato a matéria é constitucional, não existindo nenhum vício que impeça 

sua tramitação. 

 

Ocorre que atual redação do §2º do art. 23 do Regimento Interno é a 

seguinte: 

 

§ 2º O Presidente não poderá, senão na qualidade de membro da Mesa, 

oferecer projetos e propostas de emendas à Constituição ou votar, 

exceto nos processos eleitorais e para desempatar o resultado de 

votação simbólica ou nominal. (Nova redação dada pela Resolução nº 

3.936/2015.) 
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Ou seja, pode se perceber que possui redação muito semelhança com o 

projeto de resolução. Alias a única diferença é que a atual redação possui “projetos” e a 

redação do Projeto em Resolução fala em “projetos de lei”  

 

Assim, caso o projeto de resolução fosse aprovado o presidente poderia 

propor, por exemplo, projeto de resolução e projeto de decreto legislativo. 

 

Contudo, pela justificativa apresenta às fls. 03 do PR, subentende-se que 

a intenção de proibição de qualquer proposição legislativa e não apenas projeto de lei e 

emenda a constituição. 

 

Desta feita opino que antes de o presente projeto de resolução continue a 

tramitar nesta augusta Casa de Leis, seja devolvido ao gabinete do nobre proponente 

para análise se a atual redação do dispositivo do regimento interno já não estaria 

contemplada sua intenção.  

 

Vitória/ES, 18 de dezembro de 2017. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial legislativa  
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