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PARECER TÉCNICO-JURÍDICO 

Proposição: Projeto de Lei nº 589/2021. 

Autor (a): Deputado Marcos Mansur. 

Assunto: Cria a Rota do Vale do Segredo entre os Municípios de Cachoeiro 

de Itapemirim e Vargem Alta, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

1. RELATÓRIO 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a 

nobre intenção parlamentar de criar a Rota do Vale do Segredo entre os 

Municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta, no âmbito do Estado 

do Espírito Santo. 

 A proposição foi protocolada na Assembleia Legislativa em 

28.09.2021 e lida no expediente da sessão ordinária do dia 29.09.2021, 

oportunidade em que recebeu despacho da Presidência determinando sua 

publicação e distribuição as comissões permanentes, após cumprimento do 

disposto no artigo 120 do Regimento Interno. 

Após registro, certificação da inexistência de proposições e 

normas similares e juntada de estudo de técnica legislativa, foi a matéria 

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 é a proteção ao patrimônio 

cultural, turístico e paisagístico, localizado Municípios de Cachoeiro de 

Itapemirim e Vargem Alta, por meio da criação da “Rota do Vale do Segredo”, 

no âmbito do Estado do Espírito Santo, conforme se infere de sua 

justificativa, abaixo transcrita: 
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JUSTIFICATIVA: A presente proposição se justifica pela 

importância do Vale do Segredo para as regiões de Cachoeiro de 

Itapemirim e Vargem Alta, mais especificamente de nas regiões 

de: Urtiga, Gruta, e Alto Gruta, em Cachoeiro de Itapemirim; bem 

como da comunidade de Belém, em Vargem Alta. A região é rica 

em café; banana; hortaliças; e piscicultura, além de possuir 

diversas opções de lazer e, por fim, na fabricação de uma série de 

produtos da agroindústria, como: mariola, doces caseiros, 

linguiças e queijarias. Nesse contexto, a presente proposição visa 

proporcionar o progresso nos seguintes eixos: a) A Consagração 

do especial potencial da Rota para o Agroturismo e do 

Ecoturismo; b) Dar visibilidade à região; c) O fortalecimento, 

ampliação e desenvolvimento da produção local nas áreas 

turísticas, cultural e gastronômica; d) Implementação de 

mecanismo de educação ambiental e incentivo aos 

empreendimentos turísticos; e) O incentivo à organização 

produtiva das comunidades locais relacionadas ao turismo, 

artesanato e a geração de novas fontes de emprego e renda. 

Desta forma, a proposta promove a identificação, a elaboração e 

a consolidação de novos roteiros turísticos no estado do Espírito 

Santo fica acrescida desta região que promete ser um polo para o 

desenvolvimento regional. Pelo exposto, conto com o apoio dos 

meus pares para a aprovação do presente Projeto de Lei e sua 

consequente sanção pelo Poder Executivo. 

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 proteção ao patrimônio cultural, turístico e 

paisagístico, conforme estabelecido nas disposições do artigo 24, inciso VII, 

da Constituição Federal, in verbis: 

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

legislar concorrentemente sobre: 

(...) 

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico 

e paisagístico; 

(...) 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310034003100380036003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

Processo Legislativo PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

3 

 

§ 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, inciso VII, e § 2º, da Constituição Federal. 

Constatada a competência legislativa estadual na matéria em 

apreço, conclui-se, por meio da exegese das disposições contidas nos artigos 

48 a 52 e 69 da Constituição Federal, que a espécie normativa adequada para 

tratar do tema é a lei ordinária, posto que esse tipo de assunto 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). 

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

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

Constituição Federal, mutatis mutandis, de observância obrigatória nos 

Estados e Municípios, em conformidade com as regras constantes do artigo 

63, caput, da Constituição Estadual1, 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. 

 
1 Art. 63.  A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao 

Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos 

cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição. 
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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, conforme previsto no artigo 59 da Constituição 

Estadual2, editado em simetria com o artigo 47 da Constituição Federal; que o 

regime inicial de tramitação, a princípio, é o ordinário, e que o processo de 

votação é o simbólico, conforme estabelecido, respectivamente, pelas 

disposições contidas nos artigos 148, inciso II, e 200, inciso l, do Regimento 

Interno3. 

Atendidos os requisitos atinentes a constitucionalidade formal, 

conclui-se, a vista da análise intrínseca da matéria legislada, que o projeto 

em exame 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. 

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 das disposições contidas nos artigos 23, inciso III; 180; e 216, 

inciso V e §§ 1º e 3º, da própria Constituição Federal, in verbis: 

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

Federal e dos Municípios: 

(...) 

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor 

histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens 

naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 

(...) 

 
2 Art. 59.  Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações da Assembleia Legislativa serão tomadas por 
maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. 

3 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: I - de urgência; II - ordinária; III 
- especial. Art. 200. São dois os processos de votação: I - simbólico; e II - nominal; 
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Art. 180. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

promoverão e incentivarão o turismo como fator de 

desenvolvimento social e econômico.  

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 

natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 

conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem: 

(...) 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, 

promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio 

de inventários, registros, vigilância, tombamento e 

desapropriação, e de outras formas de acautelamento e 

preservação. 

(...) 

§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o 

conhecimento de bens e valores culturais. 

(...) 

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

matéria está de acordo com a legislação pertinente, em especial, com as 

disposições da Lei Complementar Federal nº 95/98, cabendo, inclusive, a 

adoção do estudo específico constante dos autos. 

3. CONCLUSÃO 

Pelo exposto, opina-se pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do 

PROJETO DE LEI Nº 589/2021, de autoria do Deputado Marcos Mansur, 

que cria a Rota do Vale do Segredo entre os Municípios de Cachoeiro de 

Itapemirim e Vargem Alta, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Assembleia Legislativa, em 04 de outubro de 2021. 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 
Procurador Adjunto 
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