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PARECER TÉCNICO 
 
PROPOSIÇÃO: Projeto de Lei nº 321/2018. 

AUTORA: Deputada Cláudia Lemos. 

EMENTA: “Institui a Semana Estadual em 

Memória e Solidariedade aos Atingidos pelo 

Desastre de Mariana e suas Consequências 

Socioambientais.”  

 

 

- RELATÓRIO 

 

O Projeto de Lei nº 321/2018, de autoria da senhora Deputada Cláudia Lemos, 

objetiva dispor sobre a instituição da Semana Estadual em Memória e 

Solidariedade aos Atingidos pelo Desastre de Mariana e suas Consequências 

Socioambientais, e, para tanto, dá outras providências correlatas.  
 

Por sua vez, a proposição foi protocolizada, na Secretaria Geral da Mesa, no dia 

04 de dezembro de 2018 e lida na Sessão Ordinária do dia 05 do mesmo mês e 

ano, oportunidade esta em que recebeu despacho da senhora Presidente pela 

devolução ao seu autor, por infringência ao disposto no parágrafo único, incisos 

III e VI, do artigo 63, da Constituição Estadual. A Deputada autora apresentou, 

tempestivamente, recurso contra o despacho que lhe devolveu o projeto. 

 

Após, com fulcro no art. 3º, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 287, de 

14 de junho de 2004, a proposição legislativa recebeu encaminhamento para esta 

Procuradoria Legislativa, com o intento de elaboração de Parecer Técnico, cuja 

finalidade é a de analisar a sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade, bem 

como a técnica legislativa empregada, frente ao teor do referido despacho da 

senhora Presidente que a devolveu a sua autora (Deputada Cláudia Lemos). 

 

Em adendo, cabe ainda grifar que os autos do Projeto de Lei nº 321/2018 não 

informam que ocorreu a devida publicação do mesmo no Diário do Poder 

Legislativo – DPL, desta forma, destaca-se que este procedimento é regimental e 

não pode ser dispensado sob pena de invalidade do referido projeto por 

irregularidade formal insanável, nos termos dos artigos 120 e 149 do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa (Resolução nº 2.700/2009). 

 

Este é o relatório sucinto. Passo a fundamentar a análise desenvolvida. 
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- FUNDAMENTO 
 

Conforme acima grifado, o Projeto de Lei nº 321/2018, de autoria da senhora 

Deputada Cláudia Lemos, objetiva dispor sobre a instituição da Semana Estadual 

em Memória e Solidariedade aos Atingidos pelo Desastre de Mariana e suas 

Consequências Socioambientais, a ser realizada anualmente na semana do dia 5 de 

novembro, por se tratar da data do desastre ambiental de Mariana. 

 

Nestes termos, a proposição legislativa em comento impõe expressamente novel 

atribuição para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - 

SEAMA, no sentido de que tal Secretaria realize atividades institucionais em 

Memória e Solidariedade aos Atingidos pelo Desastre de Mariana e suas 

Consequências Socioambientais. 

 

Indo além, a pretensa lei impõe ao Poder Executivo a realização de parcerias com 

universidades, associações, conselhos profissionais, fundações e entidades 

privadas para o desenvolvimento das atividades da Semana Estadual em Memória 

e Solidariedade aos Atingidos pelo Desastre de Mariana e suas Consequências 

Socioambientais.  

 

Por fim, institui os objetivos do objeto da proposição em tela, que ficaria 

igualmente a cargo do Governo do Estado; a saber: (I) integrar ações públicas e 

privadas voltadas à conscientização e prevenção contra acidentes em barragens; 

(II) promover a discussão de temas relacionados à saúde e à preservação dos rios e 

principalmente de suas nascentes, assim como a restauração de rios que sofreram e 

sofrem impactos de degradação ambiental; (III) defender os direitos das vítimas, 

de seus familiares e descendentes e promover a memória dos mortos nos 

acidentes; (IV) discutir e avaliar os resultados do relatório anual apresentado pela 

Fundação responsável para promover reparos socioambientais e socioeconômicos 

em resposta ao grave desastre ambiental de Mariana; (V) fazer um balanço das 

ações realizadas para que as comunidades sejam reassentadas, com as devidas 

indenizações concluídas, o meio ambiente recomposto e o Rio Doce restaurado; e, 

por fim, (VI) promover a prática de temas universais voltada para os Direitos 

Humanos e o Meio Ambiente, buscando integração entre as comunidades 

atingidas, garantindo a oportunidades de compartilhar suas vivências e 

expectativas futuras. 

 

Destarte, a mens legislatoris que se destaca da justificativa é o desenvolvimento 

da “(...) consciência crítica sobre as relações entre desenvolvimento econômico e 

exploração de recursos minerais com as responsabilidades das autoridades 
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públicas e do setor privado com o meio ambiente e com sustentabilidade. No 

mesmo sentido, será um importante instrumento de envolvimento social para 

contribuir com a preservação do meio ambiente, assim como acompanhar o 

processo de reparo socioambiental e socioeconômico em acidentes ambientais 

que aconteceram ou que venham a acontecer, garantindo transparência, justiça e 

resultados efetivos”. Nestes termos, resta reconhecido e registrado o elevado grau 

de importância meritória do objeto normativo do Projeto de Lei nº 321/2018. 

 

Entretanto, o ponto de divergência jurídica encontra-se no fato de que o projeto é 

de autoria parlamentar e, ao mesmo tempo, objetiva instituir procedimentos 

próprios de órgão do Poder Executivo, de forma a criar atribuição nova, 

principalmente, para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos - SEAMA. Nesses termos, a proposição em comento fere 

irremediavelmente tanto a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, 

quanto o Princípio da Reserva de Administração; observado, igualmente, que o 

dano jurídico se amplia ainda mais diante do fato de que esta inconstitucionalidade 

não considera que a ordem constitucional por elas ofendida, também, são 

calibradas com as balizas da previsão orçamentária e com os recursos do erário 

efetivamente realizados.  

 

Outrossim, confirma-se como acertado o Despacho Denegatório do senhor 

Presidente da Mesa Diretora, pela qual tem-se o diagnóstico incontestável de que o 

Projeto de Lei nº 321/2018 realmente versou sobre tema de iniciativa privativa do 

Governador do Estado, pois cria novas atribuições para a Administração Pública 

do Estado do Espírito Santo, desta forma, ter-se-ia que ocorrer, necessariamente, 

reorganização administrativa e de pessoal da própria administração do Poder 

Executivo. 
 

Esse quadro demonstra a inconstitucionalidade pela específica situação definida 

no texto da Proposição Legislativa em comento, pois, por ser de autoria de 

parlamentar, não poderia prever ações que impliquem em organização 

administrativa e de pessoal da administração do Poder Executivo e, tão pouco, em 

criar atribuição nova para Secretaria e órgãos públicos em geral do Estado do 

Espírito Santo. Nesse contexto, o projeto de lei em apreço viola diretamente a 

esfera de Iniciativa Legislativa Privativa do Chefe do Poder Executivo. Vejamos o 

que define a Constituição Estadual in verbis: 
 

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. 
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Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as 

leis que disponham sobre:  

I - ......................... 
 

II - ........................ 

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 - ........................ 

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos 

do Poder Executivo. 
 

(...) 
 

Art. 91.  Compete privativamente ao Governador do Estado: 

I - .......................... 

II - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta 

Constituição; 

 

Uníssono a este topoi jurídico, o próprio Supremo Tribunal Federal já se 

manifestou em casos idênticos e se posicionou no sentido de preservar inconteste  

os Princípios da Reserva de Administração do Poder Executivo e da Separação 

dos Poderes (ADI-MC 776/RS – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: 

Ministro Celso de Mello – Julgamento: 23/10/1992. DJ 15-12-2006 PP-00080; 

ADI-MC 2364 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: Ministro Celso de 

Mello – Julgamento: 23/10/1992. DJ 15-12-2006 PP-00080).  

 

Não obstante, julgando a constitucionalidade de uma lei do Estado do Espírito 

Santo, o Excelso Pretório ratificou o seu posicionamento, inclusive para concluir 

que nem na hipótese de sanção haveria convalidação do vício de 

inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa do chefe do 

Poder Executivo (ADI 2867/ES – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: 

Ministro Celso de Mello – Julgamento: 03/12/2003. DJ 09-02-2007 PP-00016). 

 

Nota-se que a inconstitucionalidade formal detectada é insanável e, portanto, não 

possui emenda que dê saneamento a tal gravame. Em suma, o Projeto de Lei nº 

321/2018, de autoria da senhora Deputada Cláudia Lemos, é formalmente 

inconstitucional. Destarte, propomos a seguinte conclusão: 

 

- DISPOSITIVO 
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EX POSITIS, somos pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei nº 

321/2018, de autoria da senhora Deputada Cláudia Lemos. 

 

É o nosso entendimento. 
 

Vitória/ES, 17 de dezembro de 2018. 

 
 

 

GUSTAVO MERÇON 

Procurador Legislativo 

Identificador: 320031003200350030003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.


		2018-12-17T15:33:30-0200




