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PARECER TÉCNICO-JURÍDICO 

Proposição: Projeto de Resolução nº 027/2019. 

Autor (a): Mesa Diretora. 

Assunto: Institui o Reconhecimento de Atividade de Relevante Interesse 

Ambiental, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

1. RELATÓRIO 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a 

nobre intenção parlamentar de instituir o Reconhecimento de Atividade de 

Relevante Interesse Ambiental, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

Conforme se depreende de sua justificativa, a proposta “visa 

fazer justo reconhecimento a instituições e empresas que se destacam no 

desenvolvimento de suas atividades, dando especial atenção ao meio ambiente, 

em particular, empregando tecnologias e até mesmo restringindo sua margem de 

lucro, para retirar do meio ambiente, resíduos e, em especial, transformando lixo 

em bens ou insumos para o uso em geral da população bem como evitando que 

materiais biológicos ou de outra natureza proliferem doenças e ponham em risco 

a saúde pública. Apenas a título de exemplo, cita-se o recolhimento de alguns 

resíduos sólidos ou mesmo de origem animal que são transformados em 

processo industrial, em fertilizantes, sebo e outros insumos, evitando com isso 

contaminações e a proliferação de doenças. É importante destacar também que 

não se trata aqui de nenhum tipo de incentivo fiscal ou isenção, mas de justo 

reconhecimento às instituições e empresas que, conscientes de sua 

responsabilidade econômica, social e ambiental, procuram novas práticas e 

tecnologias para propiciar um meio ambiente ecologicamente equilibrado. É certo 

que é dever de todos defender e preservar o meio ambiente para as presentes e 

futuras gerações, mas o Poder Público deve dar efetividade a esse dever. Deve, 

pelo menos, incentivar e fazer justo reconhecimento às instituições e empresas 

que desenvolvem suas atividades buscando a melhoria das condições ambientais 

dando, assim, cumprimento ao disposto no artigo 225 da Constituição Federal. 

Por isso, pedimos o apoio dos Nobres Pares desta Colenda Casa de Leis, na 

aprovação deste Projeto de Resolução”.   
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 A proposição foi protocolada na Assembleia Legislativa em 

09.04.2019 e lida no expediente da sessão ordinária do mesmo dia, 

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 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 o de garantir a conservação da natureza, a proteção do 

meio ambiente, o controle da poluição e a responsabilidade por dano ao 

meio ambiente. 

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, a 

proteção do meio ambiente, o controle da poluição e a responsabilidade 

por dano ao meio ambiente, conforme estabelecido nas disposições do 

artigo 24, incisos VI e VIII, da mesma Carta, in verbis: 

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;  
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(...) 

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. 

(grifou-se) 

  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 resolução, posto que a matéria se 

enquadra dentre aquelas que são de competência exclusiva do Poder 

Legislativo, notadamente, por sua subjunção aos preceitos contidos no 

artigo 56, inciso III, da Constituição Estadual e no artigo 151, § 1º, inciso 

VI, do Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, editados em 

simetria com os preceitos constitucionais federais retro mencionados.  

Na esteira desta linha, que assinala a competência exclusiva 

do Poder Legislativo para dispor sobre a matéria em questão, conclui-se 

que a competência para iniciativa do processo legislativo é concorrente, 

nos termos do artigo 61, caput, da Constituição Federal, mutatis 

mutandis, de observância obrigatória nos Estados e Municípios, 

restringindo-se, no entanto, aos parlamentares e, por consequência, 

excluindo a iniciativa privativa de outros agentes políticos ou órgãos 

extraparlamentares, por se tratar de competência exclusiva do Poder 

Legislativo, consoante previsto no artigo 27, § 3º, da Constituição Federal, 

in verbis: 
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Art. 27. (...) 

§ 3º Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre 

seu regimento interno, polícia e serviços administrativos 

de sua secretaria, e prover os respectivos cargos. 

(grifou-se) 

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 Estadual; que o regime inicial de tramitação e o processo de 

votação, a princípio, são, respectivamente, o ordinário e o simbólico, 

conforme deflui da interpretação sistêmica das disposições contidas nos 

artigos 148, inciso II1; 200, incisos l e II; e 202, incisos I e II2, todos do 

Regimento Interno. 

Atendidos os requisitos atinentes a constitucionalidade formal, 

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

princípio, 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 à legalidade, cumpre relatar 

que a proposição se amolda e está em conformidade com o Direito, posto 

que colima para a concretização, dentre outras, das disposições 

constantes do artigo 225, caput, da Constituição Federal, in verbis: 

                                                 

1 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: I - de urgência; II -
ordinária; III – especial. 

2 Art. 200. São dois os processos de votação: I - simbólico; e II - nominal; Art. 202.  A votação nominal será 
utilizada: I - nos casos em que seja exigido quórum especial para votação, à exceção dos previstos neste 
Regimento; II - por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Deputado. 
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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. 

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

forma patente, que a matéria está de acordo com a legislação regente, em 

especial, com as disposições da Lei Complementar Federal nº 95/98, 

cabendo, inclusive, a adoção do estudo específico constante dos autos. 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opina-se pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de 

Resolução nº 027/2019, de autoria da Mesa Diretora, que institui o 

Reconhecimento de Atividade de Relevante Interesse Ambiental, no 

âmbito do Estado do Espírito Santo. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Assembleia Legislativa, em 23 de abril de 2019. 

 
JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 

Procurador Adjunto 
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