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PARECER TÉCNICO-JURÍDICO 

Proposição: Projeto de Resolução nº 029/2018. 

Autor (a): Deputado Sérgio Majeski. 

Assunto: Dispõe sobre a convocação anual do Secretário Estadual de 

Meio Ambiente e de representantes de empresas potencialmente 

poluidoras pela Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais, 

por meio da alteração de dispositivos do Regimento Interno, aprovado 

pela Resolução nº 2.700, de 15.07.2009. 

1. RELATÓRIO 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a 

nobre intenção parlamentar de dispor sobre a convocação anual do 

Secretário Estadual de Meio Ambiente e de representantes de empresas 

potencialmente poluidoras pela Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e 

aos Animais, por meio da alteração de dispositivos do Regimento Interno, 

aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15.07.2009. 

 A proposição foi protocolada na Assembleia Legislativa em 

21.08.2018 e lida no expediente da sessão ordinária do dia 22.08.2018, 

oportunidade em que recebeu despacho do Exmo. Sr. Presidente da Mesa 

Diretora, determinando sua publicação e distribuição as comissões 

permanentes, após cumprimento do disposto no artigo 120 do Regimento 

Interno.  

 Após ter sido 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, combinado com o artigo 9º 

do Ato nº 2.517/2007, da Mesa Diretora. 

 É o relatório. 
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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.  

Por outro lado, também não se vislumbra a inserção da 

matéria na competência legislativa concorrente prevista nas disposições 

do artigo 24 da mesma Carta, cabendo, assim, considerá-la inserida na 

competência remanescente dos Estados-membros, consoante previsto no 

artigo 25, § 1º, 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 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. 

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, a princípio, é o 

ordinário, e que o processo de votação é o simbólico, conforme deflui da 

interpretação sistêmica das disposições contidas nos artigos 148, inciso II, 

e 265, §2º1; e 200, inciso l, 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 entanto, entende-se que existe uma antinomia entre as 

disposições constitucionais e a redação do projeto em apreço, tendo em 

vista que as primeiras facultam as comissões do Poder Legislativo 

convocar Secretário de Estado, incluindo essa decisão no poder 

discricionário da colegialidade do respectivo órgão, enquanto que a 

                                                
1 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: I - de urgência; II -
ordinária; III – especial. Art. 265 (...) § 2º Em se tratando de modificações parciais, o projeto de resolução 

seguirá a tramitação ordinária. 
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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segunda já determina taxativamente, em ocasião especifica, a convocação 

de determinado Secretário de Estado. Assim, verifica-se a 

incompatibilidade do texto que se intenta incluir como § 1º do artigo 46   

do Regimento Interno, com as disposições do “caput” do artigo 57 da 

Constituição Estadual, in verbis: 

Art. 57.  A Assembleia Legislativa ou qualquer de suas 

comissões, através da Mesa, poderá convocar Secretário 

de Estado, Presidente do Tribunal de Justiça, Presidente 

do Tribunal de Contas e o Procurador-Geral da Justiça, 

para prestarem, pessoalmente, as informações sobre 

assunto previamente determinado, importando a ausência 

sem justificação adequada, crime de responsabilidade. 

   Por outro lado, também se verifica a inconstitucionalidade do 

texto que se intenta incluir como § 2º do artigo 46 do Regimento Interno, por 

infringência as disposições do artigo 50 da Constituição Federal, que não 

prevê no rol de autoridades passiveis de convocação os representantes de 

empresas potencialmente poluidoras, conforme se verifica de sua transcrição 

abaixo: 

Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou 

qualquer de suas Comissões, poderão convocar Ministro 

de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente 

subordinados à Presidência da República para prestarem, 

pessoalmente, informações sobre assunto previamente 

determinado, importando crime de responsabilidade a 

ausência sem justificação adequada. 

   Neste sentido, cumpre ressaltar que as disposições previstas no 

artigo 50 da Carta Federal devem ser respeitadas de forma simétrica pelas 

Constituições Estaduais, conforme Jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal3, in verbis: 

                                                
3 ADI 2911 / ES - ESPÍRITO SANTO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Relator(a):  Min. CARLOS 

BRITTO Julgamento:  10/08/2006           Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 
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EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DA EXPRESSÃO 

"PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA", CONTIDA NOS 

§§ 1º E 2º DO ART. 57 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO. Os dispositivos impugnados 

contemplam a possibilidade de a Assembléia Legislativa 

capixaba convocar o Presidente do Tribunal de Justiça 

para prestar, pessoalmente, informações sobre assunto 

previamente determinado, importando crime de 

responsabilidade a ausência injustificada desse Chefe de 

Poder. Ao fazê-lo, porém, o art. 57 da Constituição 

capixaba não seguiu o paradigma da Constituição Federal, 

extrapolando as fronteiras do esquema de freios e 

contrapesos - cuja aplicabilidade é sempre estrita ou 

materialmente inelástica - e maculando o Princípio da 

Separação de Poderes. Ação julgada parcialmente 

procedente para declarar a inconstitucionalidade da 

expressão "Presidente do Tribunal de Justiça", inserta no 

§ 2º e no caput do art. 57 da Constituição do Estado do 

Espírito Santo. 

   Desta forma, em observância à recomendação contida na 

Instrução Normativa nº 002/2015 da Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação, verifica-se que os vícios de 

inconstitucionalidade detectados são sanáveis, por meio de alteração do 

texto que se intenta incluir como § 1º do artigo 46 do Regimento Interno 

e de supressão do texto que se intenta incluir como § 2º no mesmo 

dispositivo regimental, conforme sugestão de emenda apresentada na 

parte final deste parecer.   

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

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

primordialmente, com as disposições da Lei Complementar Federal nº 

95/98, cabendo, inclusive, a adoção do estudo específico constante dos 

autos, sem prejuízo da adoção da emenda apresentada abaixo. 
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3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opina-se pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de 

Resolução nº 029/2018, de autoria do Deputado Sérgio Majeski, que 

dispõe sobre a convocação anual do Secretário Estadual de Meio Ambiente 

e de representantes de empresas potencialmente poluidoras pela 

Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais, por meio da 

alteração de dispositivos do Regimento Interno, aprovado pela Resolução 

nº 2.700, de 15.07.2009, desde que adotada a seguinte:  

Emenda 01 – O artigo 1º do Projeto de Resolução nº 

029/2018 passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 1º. O artigo 46 do Regimento Interno aprovado pela 

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, passa a 

vigorar acrescido de um parágrafo único, com a seguinte 

redação:  

Art. 46. [...]  

Parágrafo único. Anualmente, na Semana do Meio 

Ambiente, que ocorre na primeira semana de junho, 

esta Comissão deliberará e, se for o caso, 

encaminhará ao Plenário requerimento de 

convocação do Secretário Estadual de Meio Ambiente 

para prestar contas em audiência pública quanto às 

ações realizadas no exercício anterior.” 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Assembleia Legislativa, em 30 de agosto de 2018. 

 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 
Procurador Adjunto 
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