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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

01. RELATÓRIO 

O Projeto de Resolução nº 08/2014, de autoria do Exmo. Deputado Estadual Pastor Marcos 

Mansur, visa a instituir a Medalha Mateus Alkhalaf no âmbito da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo. 

No que tange a tramitação regimental, inicialmente, a proposição legislativa principal foi 

protocolizada, na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, no dia 03 de junho de 

2014. Por sua vez, o Projeto de Resolução foi lido na Sessão Ordinária realizada no dia 09 do 

mesmo mês e ano e publicado no Diário do Poder Legislativo – DPL do dia 23.06.2014, às 

páginas 23 e 24. Entretanto, teve o encerramento de sua tramitação legislativa mediante o fim 

da legislatura, nos termos do artigo 147 do Regimento Interno. Mas, foi desarquivado em razão 

do deferimento do requerimento (Requerimento nº 49/2015) que assim pleiteava, de autoria do 

Senhor Deputado Pr. Marcos Mansur. Nesses termos, passou a ter a sua tramitação regular. 

Outrossim, a proposição legislativa recebeu encaminhamento para a Comissão de Constituição 

e Justiça, Serviço Público e Redação, conforme dispõe o art. 41 do Regimento Interno, 

oportunidade em que, no dia 10 de março de 2015, recebeu o Parecer nº 018/2015, cuja 

conclusão foi pela “inconstitucionalidade e ilegalidade” do projeto ora em comento. Porém, este 

parecer foi rejeitado pelo Plenário, em sessão realizada no dia 31 de março de 2015, que, 

diante desta deliberação, manteve o projeto em tramitação regular. 

Ato contínuo, o projeto foi encaminhado para a Comissão de Defesa da Cidadania e dos 

Direitos Humanos, onde, no dia 12 de maio de 2015, expediu, na forma do art. 52 da 

Resolução nº 2.700/2009, o Parecer nº 09/2015, cujo dispositivo foi pela aprovação do Projeto 

de Resolução nº 08/2014. Por fim, o projeto foi encaminhado para a Comissão de Finanças, 
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Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomadas de Contas, para fins de análise de 

seu mérito, na forma preceituada pelos artigos 42 e 43 da Resolução nº 2.700/2009, 

oportunidade em que analisou tanto a proposição principal, quanto a Emenda nº 01/2015, de 

autoria também do próprio autor do projeto, Senhor Deputado Pr. Marcos Mansur, assim 

expediu o Parecer de nº 24/2015, cujo dispositivo foi pela aprovação do projeto, com o 

acolhimento da referida emenda. 

Encaminhado à Secretaria Geral da Mesa com a instrução solicitada à fl. 113 (verso), lá 

permaneceu desde a data de 21.10.2015 sem qualquer andamento. Diante do lapso temporal 

existente entre a antiga informação prestada pela DDI e a tramitação da proposição, foi 

reiterado o pedido de instrução, cujo atendimento se verifica às fl. 115/118 verso. 

Despacho da Diretoria de Finanças informando a totalidade do impacto financeiro proveniente 

da proposição em questão às fls. 121 e verso, caracterizado como irrelevante (R$3.500,00) 

estando a presente hipótese, portanto, dispensada do atendimento ao disposto no art. 16 da 

LC 101/2000, cujo valor estaria estabelecido no art. 50 da Lei 10.700/2017 (LDO 2018).   

Por fim, a proposição recebeu novo encaminhamento para esta Procuradoria Legislativa, com o 

fim de elaboração do Parecer Técnico tendo em vista lapso temporal existente entre a 

protocolização da proposição, arquivamento, desarquivamento até a presente data, na forma 

do art. 3º, inciso XX, da Resolução Estadual nº 287, de 14 de junho de 2004. 

Do Reexame solicitado da presente proposição à Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação da Emenda Substitutiva 01/2015 em face do Parecer de fl.137 nos autos do 

Projeto de Resolução 08/2014. 

Este é o Relatório. 
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PARECER DO RELATOR  

2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL 

Na análise da constitucionalidade formal, o Ato nº 2.517/2008 estabelece que se deve 

discorrer acerca dos seguintes aspectos: competência legislativa; espécie normativa; 

competência para iniciativa da matéria; demais requisitos formais atinentes ao processo 

legislativo, em especial o regime inicial de tramitação, o quórum para a sua aprovação e o 

processo de votação a ser utilizado. 

Assim, passa-se à análise de cada um desses aspectos, iniciando-se pela competência 

legislativa.  

A Constituição da República, ao tratar das competências legislativas dos entes federativos 

(arts. 25, 29 e 30), estabelece que à União compete legislar privativamente sobre as 

matérias elencadas em seu art. 22 (competência privativa), e, em concorrência com os 

Estados e o Distrito Federal, sobre as matérias dispostas em seu art. 24 (competência 

concorrente). 

No exercício da competência legislativa concorrente, aos Estados e ao Distrito Federal 

incumbem editar normas específicas sobre as matérias referidas no art. 24 da Constituição 

da República, em conformidade com as normas gerais estabelecidas pela União, ou, quando 

esta permanece inerte, exercer a competência legislativa plena para atender as suas 

peculiaridades (art. 24 da CF/88). 

Quanto aos Municípios, a Constituição Federal fixa a competência desses entes para legislar 

sobre assuntos de interesse local e para suplementar a legislação federal e a estadual no 

que couber (art. 30, I e II, da CF/1988).  
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Por fim, a Constituição Federal ainda fixa a competência dos Estados e do Distrito Federal 

para legislar sobre todas as matérias cujas competências não tenham sido atribuídas aos 

demais entes federativos (art. 25, § 1º, da CF/1988), a qual é denominada de competência 

remanescente. 

In casu, o projeto de resolução pretende instituir a Medalha Paulino Viana no âmbito da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, matéria esta que não se insere entre as 

elencadas nos arts. 22, 24 e 30 da Constituição Federal e que somente terá incidência no 

âmbito deste Poder Legislativo Estadual. 

Sendo assim, não há falar em inconstitucionalidade formal orgânica, por incidir in casu o art. 

25, § 1º, da Constituição Federal. 

No tocante à competência para iniciativa da matéria, salienta-se que 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. 1 

Neste prisma, o art. 63, parágrafo único, da Constituição Estadual reserva ao Governador do 

Estado a possibilidade de dar início ao processo legislativo tratando das matérias referidas 

em seus incisos I a VI.  

No caso concreto, considerando que o projeto de resolução não trata das matérias 

elencadas no art. 63, parágrafo único, I a VI, da Constituição Estadual, ou mesmo interfere 

no funcionamento de outro Poder ou órgão com autonomia administrativa, inexiste 

inconstitucionalidade formal subjetiva. 

                                                 
1
 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São Paulo: Saraiva, p. 902. 
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Resta tratar da espécie normativa e dos demais requisitos formais atinentes ao processo 

legislativo, em especial o regime inicial de tramitação, o quórum para sua aprovação e o 

processo de votação a ser utilizado. 

A espécie normativa que deve tratar da matéria é a resolução, porquanto, 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 deste Poder Legislativo, não sendo necessária, portanto, a sanção do Governador 

do Estado. 

O regime inicial de tramitação é o ordinário, pois até o momento não ocorreu qualquer uma 

das hipóteses para tramitação da proposição em regime de urgência. 

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 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, no Plenário e nas Comissões, para votação exige-se a presença da maioria absoluta 

dos membros (art. 59 da Constituição Estadual e art. 194 do Regimento Interno da ALES), 

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

e Redação (art. 41, I, do Regimento Interno), e o mérito da proposição deve ser apreciado 

pela Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos (Art. 52 do RI), pela 

Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas 

(art. 42, V e XIX, do RI), e, por fim, pela Mesa Diretora (art. 18 do RI). 
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Em suma, o projeto de resolução é formalmente constitucional. 

2.2. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL 

A constitucionalidade material é a compatibilidade entre o conteúdo do ato normativo e as 

regras e princípios previstos na Constituição Federal e na Constituição Estadual. 

O Ato nº 2.517/2008 estabelece que, na análise da constitucionalidade material, deverá ser 

verificada a compatibilidade dos preceitos da proposição com as normas e princípios das 

Constituições Federal e Estadual, abordando, além de outras, as seguintes questões: a 

vigência da lei no tempo e a observância dos princípios, direitos e garantias estabelecidos 

na Constituição Federal, especialmente os previstos no seu artigo 5º, destacando-se o 

princípio da isonomia e o respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa 

julgada. 

Ao examinar o conteúdo da proposição, percebe-se que seus dispositivos são compatíveis 

com as normas e princípios das Constituições Federal e Estadual e que não contrariam os 

princípios, direitos e garantias previstos na Constituição da República, inclusive os contidos 

no seu art. 5º, a exemplo dos princípios da isonomia e do respeito ao direito adquirido, ao 

ato jurídico perfeito e à coisa julgada. 

Quanto ao princípio da isonomia, não há falar em sua violação, porquanto não se pretende 

dispensar tratamento diferenciado a qualquer pessoa jurídica ou natural. 

No que tange à vigência da lei no tempo, inexiste qualquer inconstitucionalidade material, 

pois não se pretende dar efeitos retroativos às normas da proposição.  

Da mesma forma, por não pretender desconstituir ato jurídico “já consumado segundo a lei 

vigente ao tempo em que se efetuou”, modificar “decisão judicial de que já não caiba 

recurso”, ou mesmo desrespeitar “direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa 
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exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo ou condição pré-

estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem”, não há falar em violação a ato jurídico 

perfeito, a coisa julgada ou a direito adquirido, motivo pelo qual inexiste violação ao art. 5º, 

XXXVI, da Constituição da República. 

Pelo exposto, o projeto de resolução é materialmente constitucional. 

2.3. JURIDICIDADE E LEGALIDADE 

No que se refere à juridicidade, estabelece o Ato nº 2.517/2008 que deve ser analisado se a 

proposição preenche os demais requisitos previstos no Regimento Interno ou em legislação 

específica para a sua elaboração. 

Neste prisma, a proposição em exame está em consonância com o Regimento Interno desta 

Assembleia Legislativa, em especial com as normas constantes dos arts. 142 a 144, motivo 

pelo qual se conclui pela juridicidade do projeto de resolução. 

Na análise da legalidade, além de não se tratar de matéria cuja competência legislativa é 

concorrente – hipótese em que a legislação específica estadual deve estar em consonância 

com as normas gerais editadas pela União (art. 24 da CF/1988) –, inexiste incompatibilidade 

dos dispositivos constantes do projeto de resolução com a legislação federal. 

Pelo exposto, conclui-se pela juridicidade e pela legalidade do projeto de resolução. 

2.4. TÉCNICA LEGISLATIVA 

No que se refere à técnica legislativa, o Ato nº 2.517/2008, em seu art. 9º, V, determina a 

verificação do atendimento aos preceitos da Lei Complementar Federal nº 95/1998 e suas 

alterações, concluindo pela adoção ou não do estudo técnico realizado na Diretoria de 

Redação. 
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Inicialmente, registra-se que a Diretoria de Redação sugeriu pequenas  modificações do 

texto da proposição (fl. 06), as quais adoto. 

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

resolução 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, e a cláusula de vigência. 

Atendidas, ainda, as normas do art. 4º da LC nº 95/1998, pois a epígrafe foi grafada em 

caracteres maiúsculos, contém identificação numérica singular e está formada pelo título 

designativo da espécie normativa e pelo número respectivo e ano, as normas do art. 5º, pois 

a ementa está grafada por meio de caracteres que a realçam e explicita, de modo conciso e 

sob a forma de título, o objeto da resolução, e as normas do art. 6º, porquanto o preâmbulo 

indica o órgão competente para a prática do ato. 

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

objeto da resolução 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, o âmbito de aplicação 

da resolução 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 resolução. 

Quanto ao artigo 8º da LC nº 95/1998, houve obediência, pois a vigência da resolução foi 

indicada de forma expressa e a utilização da cláusula “entra em vigor na data de sua 

publicação” se deve em razão de a proposição ser de pequena repercussão. 
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Cumpridas as regras do art. 10, porquanto, no texto da proposição, a unidade básica de 

articulação é o artigo, indicado pela abreviatura “Art.”, os artigos desdobram-se em 

parágrafos, sendo que estes estão representados pelo sinal gráfico "§".  

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. 

Houve obediência à norma do inciso II do art. 11 da Lei Complementar nº 95/1998, pois, 

para a obtenção de precisão, articulou-se a linguagem, técnica ou comum, de modo a 

ensejar perfeita compreensão do objetivo da resolução e a permitir que seu texto evidencie 

com clareza o conteúdo e o alcance que o legislador pretende dar à norma, expressou-se a 

ideia, quando repetida no texto, por meio das mesmas palavras, evitando-se o emprego de 

sinonímia com propósito meramente estilístico, evitou-se o emprego de expressão ou 

palavra que confira duplo sentido ao texto, escolheram-se termos que têm o mesmo sentido 

e significado na maior parte do território nacional, evitando-se o uso de expressões locais ou 

regionais, usaram-se apenas siglas consagradas pelo uso, tendo sido observado o princípio 

de que a primeira referência no texto seja acompanhada de explicitação de seu significado, 

e grafou-se por extenso todas as referências a números (exceto data). 

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, e expressaram-se por meio dos 

parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo. 
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Sendo assim, ante o fato de projeto de resolução ser de boa técnica legislativa, opina-se 

pelo acolhimento do estudo de técnica legislativa elaborado pela Diretoria de Redação, por 

não sugerir qualquer modificação no texto da proposição. 

Do Reexame solicitado da presente proposição à Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação da Emenda Substitutiva 01/2015 em face do Parecer de fl.137 

nos autos do Projeto de Resolução 08/2014, do Senhor Procurador Geral Dr. Rafael 

Henrique Guimarães Teixeira de Freitas abaixo transcrito. 

Do Parecer da Procuradoria Geral 

Encaminho o presente processo para tramitação regimental (art.120), 

com a manifestação desta Procuradoria, que acolho integralmente nos 

termos da conclusão do parecer técnico do procurador designado e da 

manifestação do Coordenador da Setorial Legislativa, técnica legislativa 

do presente Projeto de Resolução nº 08/2014, com o acolhimento da 

Emenda Substitutiva Nº 01/2015. 

Em complemento à manifestação da Diretoria de Finanças, às fls. 121, 

cumpre frisar que se trata de proposição que visa instituir no âmbito desta 

Casa de Leis a Medalha “ Alkhalaf”. 

Como se afere da redação do seu art. 3º, a referida homenagem 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 [...]”. Não obstante se vislumbre que 

a criação da referida comenda venha a instituir despesa a ser suportada 

por este Poder Legislativo, ressalte-se que esta não se dará de forma 

direta, sendo que sua efetivação dependerá de abertura de processo 

administrativo específico, formalizado em consonância ao fluxograma de 

despesas instituído por meio do Ato Nº 1.568/2010, com o fim de adquirir 

o material necessário à confecção das homenagens. 

De tal sorte, não há necessidade de atender, por ora, as exigências 

previstas na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal), especificamente no artigo 16, in verbis, uma vez que a aprovação 

da presente proposição legislativa não resultará na criação imediata da 

despesa: 
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Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental 

que acarrete aumento da despesa será acompanhado de: 

        I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em 

que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes; 

        II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem 

adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e 

compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias. 

Portanto, a comprovação do atendimento aos requisitos do mencionado 

dispositivo legal deverá ser aferida nos autos do respectivo processo 

administrativo instituidor de despesa, oportunidade em que haverá a 

definição de quantitativo de material e estimativa de gastos a ser 

despendidos. 

Em 24/07/2018 

 

Assim considero que a Emenda Substitutiva nº 01/2015, apresentada pelo Deputado Pr. 

Marcos Mansur, encontra-se de acordo com o regramento Constitucional supra, manifestações 

técnicas da administração na conformidade da Parecer orientativo do Senhor Procurador Geral 

de fl.137 acima transcrito que acolho. 

Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares desta Comissão a adoção do seguinte: 
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PARECER nº                   /2018 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 

constitucionalidade e legalidade da Emenda Substitutiva nº 01/2015, aposta ao Projeto 

de Resolução nº 08/2014, sendo ambas proposições de autoria do Senhor Deputado Pr. 

Marcos Mansur. 

Plenário Rui Barbosa, em         de                       de 2018. 

 

____________________________________ PRESIDENTE 

____________________________________ RELATOR 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 
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