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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SERRVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO 

 

PARECER  DO RELATOR 

 

AUTOR: Deputado Estadual Freitas. 

EMENTA: Dispõe sobre a política de incentivo ao uso da energia eólica e 

dá outras providências. 

RE L A T Ó R I O 

Trata-se de Projeto de Lei nº 365/2017, de autoria do Deputado Freitas, 

que tem como finalidade dispor sobre a política de incentivo ao uso da 

energia eólica e dar outras providências. 

O Projeto a ser analisado passou pelo crivo da Mesa Diretora, com 

restrições por imperativo do art. 143, VIII, do Regimento Interno, por 

infringência do art. 63, paragrafo único, incisos III e VI da Constituição 

Estadual, em 02/10/2017. O Autor inconformado recorreu 

tempestivamente a Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação.  

 

Vê-se que o Projeto em exame sofreu mínimas alterações na Diretoria 

de Redação – Estudos de Técnica Legislativa, às quais passo a adotar 

no parecer.    

 

O autor expõe as razões pelas quais submete o Projeto de Lei ao crivo 

dos demais pares, sendo que preliminarmente a Mesa Diretora 

entendeu em devolver ao Autor por vício de inconstitucionalidade. 

    
Tem-se como finalidade nestes autos da emissão de parecer jurídico 

determinado pelo Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação. Designado relator para exame quanto aos 

aspectos de constitucionalidade, juridicidade, legalidade e técnica 

legislativa, para atender os dispositivos do art. 41, I, do Regimento 

Interno. 

É o relatório.  
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FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. 

QUANTO AOS ASPECTOS DA CONSTITUCIONALIADE FORMAL E 

MATÉRIA, JURIDICIDADE, LEGALIDADE E TÉCNICA LEGISLATIVA 

Algumas considerações sobre o parecer técnico: 

O parecer técnico no processo legislativo por exigência contida no art. 

121 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa é elaborado pelo 

Procurador designado, com observância dos seguintes requisitos: 

 I – no parecer técnico deverão ser analisados, além de outros, os 

seguintes aspectos da proposição: a) a constitucionalidade formal e 

material: b) a juridicidade e legalidade; c) a técnica legislativa;  

II – na análise do aspecto de constitucionalidade formal, deverão ser 

abordadas, no mínimo, as seguintes questões: a) a competência 

legislativa para dispor sobre a matéria; b) a espécie normativa que deve 

conter a matéria; c) a competência para iniciativa da matéria; d) os 

demais requisitos formais atinentes ao processo legislativo, em especial, 

o regime inicial de tramitação da matéria, o quórum para sua aprovação 

e o processo de votação a ser utilizado;  

III – na análise do aspecto de 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) 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 a Coisa Julgada 

(CE – art. 5º, XXXVI); b) a vigência da lei no tempo; 

IV – além do aspecto constitucional (formal e material) acima referido, 

no que se refere à juridicidade, deve ser analisado se a proposição 

preenche os demais requisitos previstos no Regimento Interno ou 

legislação específica para a sua elaboração; 

 

 

Identificador: 33003600370035003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

  

Projeto de Lei nº  365/2017 Página 

Carimbo / Rubrica 

   

V – no que se refere à técnica legislativa, deve ser verificado o 

atendimento aos preceitos da Lei Complementar Federal nº 95/98 e 

suas alterações, concluindo pela adoção ou não do estudo técnico 

realizado na Diretoria Legislativa de Redação – DLR; § 1º - A todo 

processo legislativo deverá ser juntado o respectivo parecer técnico, com 

opinamento conclusivo do Procurador-Geral, antes do encaminhamento 

às Comissões Permanentes. 

Da competência formal e material a ser examinada no Projeto em 

exame: 

Tendo em conta a doutrina da supremacia da Constituição é o primeiro 

princípio a ser levado em consideração para construção de um 

mecanismo de controle das normas infraconstitucionais. 

Certo que a função precípua do controle de constitucionalidade é 

garantir a conformidade entre as normas emanadas do legislador 

ordinário e aquelas prescritas pela Constituição. Como paradigma de 

controle, a supremacia da Constituição se manifesta com prescrições 

imperativas de natureza formal e material. A prescrição formal está 

ligada ao fato de a Constituição ser a fonte primária da produção 

normativa, estabelecendo competências e procedimentos para a 

elaboração dos atos normativos inferiores. 

No que diz respeito às prescrições de natureza material subordinam 

toda a atividade normativa do Estado à conformidade com os princípios 

e regras da Constituição. Quando há a inobservância, por parte do 

órgão do legiferante, das prescrições formais e materiais, deflagra-se o 

mecanismo de proteção da Constituição chamado no Brasil de controle 

de constitucionalidade.  

Da Repartição de competência: 

É a técnica que a CF utiliza para partilhar entre os entes federados as 

diferentes atividades do Estado federal. O princípio fundamental que 

orienta o legislador constituinte na divisão de competências entre os 

entes federativos é o da predominância do interesse. 
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A Constituição Federal de 1988 conhece tanto a repartição horizontal 

quanto a vertical. No plano horizontal, o art. 22 enuncia o campo de 

competência privativa da União; o art. 30, o da competência privativa 

dos Municípios; o art. 25, § Iº, a competência (privativa) residual dos 

Estados; e o art. 23, a competência comum da União dos Estados, 

Distrito Federal e Municípios. 

Repartição Vertical 

É aquela técnica na qual dois ou mais entes vão atuar conjuntamente 

ou concorrentemente para uma mesma matéria. A repartição vertical 

surge na Constituição Alemã de 1919. No Brasil, aparece pela primeira 

vez na Constituição de 1934. Atualmente, ela existe na Constituição de 

1988. Essa técnica advém do modelo de federalismo cooperativo ou de 

integração.  

A repartição vertical de competências acontece quando há 

possibilidade de diferentes Entes Políticos legislarem sobre uma 

mesma matéria, adotando-se a predominância da União, que irá 

legislar sobre normas gerais (art. 24 , § 1º , CF/88) e aos Estados 

estabelece-se a possibilidade, em virtude do poder suplementar,       de 

legislar sobre assuntos referentes aos seus interesses locais (CF/88 , 

art. 24 , § 2º), onde suplementar tem alcance semântico de 

pormenorização. 

A repartição vertical, é bom que se diga, pode ser desenvolvida de duas 

formas ou espécies. São elas, a repartição vertical cumulativa e 

repartição vertical não cumulativa. 

Se a matéria pode estar integralmente afeta a todos os entes federativos, 

sem limites prévios para o exercício da competência por cada um deles, 

trata-se de competência concorrente cumulativa. 

Entretanto, se dentro de um mesmo campo material, a competência é 

fracionada em níveis, cada qual correspondente a um plano na escala 

federativa, classifica-se tal competência. 
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Repartição Horizontal 

É a técnica na qual há uma distribuição estanque (fechada) de 

competência entre os entes, ou seja, cada ente terá suas competências 

definidas de forma enumerada e específica, não as dividindo com 

nenhum outro ente. Esta técnica advém do federalismo dual ou 

clássico. 

Primeiramente é bom que se diga que essas competências descritas no 

referido art. 24 da CR/88 devem ser classificadas como competências 

concorrentes não cumulativas. Nesses termos, existem limites 

previamente definidos para o exercício das competências concorrentes 

acima citadas. Assim sendo, a União edita normas gerais e os Estados e 

o Distrito Federal deverão suplementar estas normas gerais para 

atender aos seus interesses regionais. 

Feitas as considerações acima necessárias para atender os dispositivos 

preestabelecidos, passamos, pois, ao Projeto de 365/2017, a luz da 

legislação pertinente e da jurisprudência. 

É relevante o Projeto em comento. Esses projetos serão essenciais para 
suprir a futura demanda de eletricidade, principalmente durante o 

verão, quando ela é maior. Mesmo que a passos lentos, parece que o 
Brasil está no caminho certo para a expansão da energia solar e para o 
desenvolvimento de uma indústria nacional da fonte. 

 
Para continuar nessa direção, contudo, é preciso que o Governo 

conceda mais incentivos, tanto para a forma centralizada, quanto na 
forma descentralizada das fontes fotovoltaicas. Afinal, o maior potencial 
para desenvolver a energia solar está bem em nossos telhados, mas 

segue despercebido pelo Governo Federal. 

In casu, de pronto, necessário indagar matéria relacionada a energia se 

o Estado tem competência para legislar concorrentemente 

suplementando a legislação federal, especialmente  a diversificação   da 

matriz energética por meio das energias renováveis no âmbito do 

Estado. Digo que não, energia eólica enquadra-se no IV, art 22, CF/88.  
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A Constituição Federal de 1988, determina que é competência privativa 

da União legislar sobre energia e, ainda, que é competência da União 

explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 

permissão, os serviços e instalações de energia elétrica, (art. 22, IV.) 

Pacifica a jurisprudência do STF, in verbis: 

 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a 

expressão “energia elétrica”, contida no caput do 

art. 1oda Lei no 11.260/2002 do Estado de São 

Paulo, que proíbe o corte de energia elétrica, água e 

gás canalizado por falta de pagamento, sem prévia 

comunicação ao usuário. 2. Este Supremo Tribunal 

Federal possui firme entendimento no sentido da 

impossibilidade de interferência do Estado-membro 

nas relações jurídico-contratuais entre Poder 

concedente federal e as empresas concessionárias, 

especificamente. 

O sistema federativo instituído pela Constituição Federal de 1988 torna 

inequívoco que cabe à União a competência legislativa e administrativa 

para a disciplina e a prestação dos serviços públicos de 

telecomunicações e energia elétrica (CF, arts. 21, XI e XII, “b”, e 22, IV). 

Típica material que se encaixa dentre as da competência horizontal, 

como ficou acima exposto. 

Desta forma, propõe-se aos Nobres Pares desta Douta Comissão o 

seguinte: 
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PARECER Nº        /2017 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO é pela  inconstitucionalidade, antijuridicidade, ilegalidade do Projeto de 

Lei nº 365/2017 de autoria do deputado Estadual Freitas, consequentemente pela 

manutenção do despacho denegatório do Presidente da Mesa Diretora. 

 

Sala das Comissões, em         de                     2017. 

____________________________________ PRESIDENTE 

____________________________________ RELATOR 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 
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