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PARECER TÉCNICO-JURÍDICO 

Proposição: Projeto de Lei nº 341/2019. 

Autor (a): Deputado Dr. Rafael Favatto. 

Assunto: Institui a Semana Estadual do Lixo Zero, no Estado do Espírito 

Santo. 

1. RELATÓRIO 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a nobre 

intenção parlamentar de instituir a Semana Estadual do Lixo Zero, no Estado do 

Espírito Santo. 

Da justificativa autoral, verifica-se que o objetivo precípuo da 

proposição é fomentar uma discussão mais aprofundada e proporcionar um 

ambiente favorável para soluções referentes aos resíduos sólidos no Estado do 

Espírito Santo, conforme se infere de sua transcrição abaixo: 

JUSTIFICATIVA: A presente proposição visa a fomentar uma discussão 

mais aprofundada e proporcionar um ambiente favorável para 

soluções referentes aos resíduos sólidos no Estado do Espírito Santo.   

Estamos vivenciando um cenário de consumo crescente, falta de 

consciência social,  e a  vontade política é a solução dessa questão, 

somados a um sistema ineficaz que não garante a destinação correta 

e não promove ações preventivas e educativas para redução, 

reaproveitamento e não geração de resíduos sólidos.   

Assim sendo, de maneira a se proporcionar um cenário promissor para 

a discussão e conscientização sobre a temática dos resíduos sólidos no 

estado envolvendo e engajando a sociedade civil organizada, poder 

público, iniciativa privada e população como todo, proponho a 

presente lei.   

Este Projeto de Lei que tem por objetivo instituir a Semana Estadual 

do Lixo Zero. Tem como período visado para a mobilização a última 

semana do mês de outubro  

A presente matéria também prevê o fomento a ambientes para 

discussão e conscientização sobre a temática dos resíduos sólidos, 

economia solidária e inclusão social, pois precisamos nos dedicar à 

conscientização da importância da reciclagem, do uso racional dos 

resíduos. Por isso queremos contar com as universidades, escolas e 

meios de comunicação para propagar a destinação correta do lixo. 
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Precisamos intensificar o debate sobre soluções para a redução, 

reutilização, reciclagem e compostagem, além da não geração de 

resíduos sólidos, esta é uma demanda urgente em nossa sociedade.   

Diante do alcance social que se apresenta, peço o apoio e o voto de 

meus pares a este importante projeto de Lei.  

A proposição foi protocolada na Assembleia Legislativa em 

14.05.2019 e lida no expediente da sessão ordinária do dia 15.05.2019, 

oportunidade em que recebeu despacho do Presidente da Assembleia 

Legislativa, determinando sua publicação e distribuição as comissões 

permanentes para parecer e aprovação, nos termos do artigo 276 do Regimento 

Interno. 

Após ter sido registrada e juntado estudo de técnica legislativa, a 

matéria foi distribuída a esta Procuradoria para elaboração de parecer técnico, 

nos termos do artigo 121 do Regimento Interno.  

É o relatório.  

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

Pela descrição do projeto, cumpre evidenciar que a matéria nele 

tratada não se enquadra dentre aquelas que são de competência legislativa 

privativa da União ou próprias dos Municípios, respectivamente, enumeradas e 

indicadas pelos artigos 22 e 30, inciso I, da Constituição Federal.  

De fato, o objetivo da proposta, conforme se infere de sua 

justificativa, é a proteção do meio ambiente, o controle da poluição, a defesa do 

solo e dos recursos naturais, a conservação da natureza e a responsabilidade 

por dano ao meio ambiente, por meio da instituição da Semana Estadual do Lixo 

Zero. 

Na trilha desse raciocínio, verifica-se a inserção da matéria na 

competência legislativa concorrente entre a União, os Estados-membros e o 

Distrito Federal para legislar sobre a conservação da natureza, defesa do solo e 

dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição, bem 

como sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente, conforme 

estabelecido nas disposições do artigo 24, inciso VI e VIII, da mesma Carta, in 

verbis: 
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Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

(...) 

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa 

do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e 

controle da poluição; 

(...) 

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao 

consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 

turístico e paisagístico; 

 (...) 

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União 

limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não 

exclui a competência suplementar dos Estados. 

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados 

exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas 

peculiaridades. 

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende 

a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 

Diante dessas evidências resta patente a competência legislativa 

concorrente suplementar do Estado para dispor sobre a matéria, nos exatos 

termos artigo 24, incisos VI e VIII, e § 2º, da Constituição Federal. 

Considerando que as normas constitucionais federais norteadoras 

do processo legislativo são de observância obrigatória pelos Estados-membros, 

conclui-se, por meio da exegese das disposições contidas na Constituição 

Federal, em especial nos artigos 48 a 52 e 69, que a espécie normativa 

adequada para tratar do tema é a lei ordinária, posto que a matéria em apreço 

se insere no campo residual desta espécie normativa, por não se enquadrar 

dentre aquelas que são de competência exclusiva do Poder Legislativo 

(resolução e decreto legislativo) ou destinada pela própria Constituição a ser 

tratada por lei complementar ou norma de status constitucional (emenda 

constitucional).  
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Quanto à iniciativa da matéria em apreço, verifica-se sua 

subjunção aos preceitos constantes do artigo 61, caput, da Constituição 

Federal, mutatis mutandis, de observância obrigatória nos Estados e 

Municípios, que atribuem a competência concorrente para iniciativa do 

processo legislativo sobre a matéria em questão, competência esta na qual 

estão incluídos os parlamentares, mormente por ela não se encontrar inserida 

dentre as matérias de iniciativa privativa de outros agentes políticos ou órgãos 

extraparlamentares. 

No tocante aos demais requisitos formais atinentes ao processo 

legislativo, cumpre ressaltar que o quórum para aprovação da matéria é a 

maioria simples ou relativa e que o processo de votação é o nominal, conforme 

previsto no artigo 59 da Constituição Estadual, combinado com os artigos 82, § 

3º1, 200, inciso II2, e 277, § 1º3, do Regimento Interno; bem como que o 

regime de tramitação é o especial, por força do artigo 148, inciso III4, 

combinado com os artigos 276, inciso V5, e 2776 do mesmo diploma 

regimental. 

Atendidos os requisitos atinentes a constitucionalidade formal, 

constata-se que o projeto de lei em exame, por limitar-se a instituir a Semana 

Estadual do Lixo Zero, é compatível com as normas e princípios das 

Constituições Federal e Estadual, não contraria os princípios, direitos e 

garantias previstos na referida Carta Magna, inclusive os contidos no seu artigo 

5º, assim como não viola os Princípios da Isonomia e do Respeito ao Direito 

Adquirido, ao Ato Jurídico Perfeito e à Coisa Julgada, se amoldando, inclusive, 

ao Princípio da Irretroatividade das Leis, eis que sua vigência ocorrerá a partir 

de sua publicação, não se pretendendo qualquer retroatividade que venha 

macular direitos pré-estabelecidos.  

                                                
1 Art. 82.  O parecer será imediatamente submetido à discussão se lido pelo relator, ou à sua falta, pelo Deputado 

designado pelo presidente da comissão. § 3º Encerrada a discussão, seguir-se-á imediatamente a votação nominal do 

parecer. 
2 Art. 200. São dois os processos de votação: I - simbólico; e II – nominal. 
3 Art. 277. (...) 

§ 1º A proposição será aprovada pelo voto favorável da maioria, estando presente a maioria absoluta dos membros da 

comissão, em votação nominal. 
4 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: I - de urgência; II - ordinária; III -

 especial. 
5 Art. 276. Compete às comissões permanentes abaixo referidas apreciar, conclusivamente, as seguintes proposições: 
(...) V - as demais comissões permanentes - projetos de lei que versem sobre inclusão no calendário oficial de eventos 

de uma data especial para homenagem concernente ao seu respectivo campo temático. 
6 Art. 277. Após sua publicação, a proposição será encaminhada para o cumprimento do disposto no artigo 41, inciso I, 

e, conforme a matéria tratada, submetida à votação numa das comissões indicadas no artigo 276.  
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No que se refere à juridicidade e legalidade, cumpre relatar que a 

proposição se amolda e está em conformidade com o Direito, especialmente 

por que se adequa as normas legais e regimentais vigentes e colima para a 

concretização da própria Constituição Federal, conforme se depreende das 

disposições dos seus artigos 23, inciso VI; e 225, § 1º, inciso VI; dentre 

outros, in verbis: 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios: 

(...) 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 

suas formas; 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 

de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 

Público:  

(...) 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 

Por fim, no que tange a técnica legislativa, evidencia-se que a 

matéria está, em parte, de acordo com a legislação regente, em especial, com 

as disposições da Lei Complementar Federal nº 95/98, não cabendo, contudo, 

a adoção do estudo técnico específico constante dos autos, tendo em vista a 

inobservância da Lei Ordinária Estadual nº 10.973, de 14.01.2019. 

Com efeito, no que tange à técnica legislativa, cumpre zelar pela 

observância da lei que consolidou todas as datas comemorativas no Estado do 

Espírito Santo - Lei Ordinária Estadual nº 10.973, de 14.01.2019, que, em 

seus artigos 1º e 2º, assim determina:  

Art. 1º Esta Lei consolida toda a legislação em vigor referente às 

semanas e aos dias/correlatos estaduais comemorativos de relevantes 

datas e de assuntos de interesse público, no âmbito do Estado, 

conforme previsto nos Anexos I e II. 

 Art. 2º Toda a legislação, devidamente instituída, em vigor será 

consolidada a partir da publicação desta Lei, de acordo com o previsto 

no art. 1º, devendo qualquer inclusão ou revogação de semana e/ou 

de dia/correlato comemorativo, obrigatória e exclusivamente, ser 

realizada por meio de alteração dos Anexos da presente Lei.” 
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Portanto, nos termos da consolidação promovida pela Lei Estadual 

nº 10.973, de 14.01.2019, entende-se que também se deva buscar uma 

padronização para este tipo de legislação, para obter-se maior clareza, o que 

torna imprescindível, S.M.J, que seja providenciada, nestes casos, a 

elaboração de estudo de técnica legislativa, com sugestão de emendas, pela 

Diretoria de Redação, nos termos do artigo 25 da Resolução nº 2.890/117, com 

vistas a alcançar o referido padrão, observando-se, logicamente, as 

disposições da referida lei estadual e da Lei Complementar Federal nº 95/98. 

Assim, sem embargo da retificação do estudo de técnica legislativa, 

entende-se, S.M.J, imprescindível a adoção de emenda ao presente projeto, 

nos termos da sugestão constante abaixo, com desiderato de promover o 

cumprimento da legislação estadual mencionada. 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opina-se pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 

341/2018, de autoria do Deputado Dr. Rafael Favatto, que institui a Semana 

Estadual do Lixo Zero, no Estado do Espírito Santo, com adoção da seguinte 

emenda: 

Emenda 01. 

- O artigo 3º do Projeto de Lei nº 341/19 passa a ter a seguinte 

redação: 

“Art. 3º. A Semana Estadual do Lixo Zero fica incluída no Anexo I, 

da Lei Ordinária nº 10.973, de 14.01.2019.” 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Assembleia Legislativa, em 22 de maio de 2019. 

 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 
Procurador Adjunto 

                                                
7 Art. 25. A Diretoria de Redação tem como âmbito de ação a gerência das atividades de assessoramento aos 

Deputados nas atividades do Plenário, que digam respeito à correção da redação e da técnica legislativa de 
proposições ou à elaboração de emendas; de elaboração da redação final das proposições aprovadas pelo Plenário; de 

apoio ao processo legislativo realizado nas comissões temáticas e órgãos congêneres no que se refere à correção de 
técnica legislativa e de redação das proposições e na elaboração de emendas; de elaboração de estudos de técnica 

legislativa e de redação em proposições, por requisição do Secretário Geral da Mesa, para subsidiar as funções da 
Mesa, das Comissões e do Plenário, que digam respeito ao aperfeiçoamento da redação e da técnica legislativa das 

proposições; correção da redação de quaisquer documentos oficiais quando solicitado; desempenhar outras atividades 
correlatas. 
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