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ACRESCENTA DISPOSITIVOS A RESOLUÇÃO Nº 2.700, DE 15 DE JULHO DE 2009,
DISPONDO 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.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Devolução da Proposição à Procuradoria Geral

Ação: Prosseguir
Complemento: À Diretoria de Processo Legislativo,

Encaminho o presente processo para tramitação regimental (art. 120), com a manifestação
desta Procuradoria, que acolho parcialmente nos termos da conclusão do parecer técnico do
Sr. Procurador designado e integralmente nos termos do opinamento do Sr. Coordenador da
Setorial Legislativa, constantes às fls. 13/18 e 22, pela constitucionalidade, legalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do presente Projeto de Resolução nº 29/2018, sem a
necessidade de adoção de qualquer emenda.

A título de complementação, friso que, ao contrário do que sustenta o Sr. Procurador
designado, no bojo do respeitável Parecer de fls. 13/18, o Regimento Interno (Resolução Nº
2.700/2009) não veda a possibilidade de convocação de particulares, in casu, de
“representantes de empresas potencialmente poluidoras”, pelas Comissões Permanentes da
Ales.

Pelo contrário, o art. 34, inciso V, do Regimento estabelece de forma expressa a
prerrogativa das Comissões para solicitar depoimento de qualquer cidadão, em razão das
matérias de sua competência, in verbis:

“Art. 34. Às comissões, em razão das matérias de sua competência, cabe: [...]
V - solicitar depoimento de autoridade pública, de dirigente de órgão da administração
indireta ou fundacional e de cidadão;”

Com efeito, trata-se de reprodução de dispositivo da própria Constituição Federal, que
contém previsão idêntica no seu art. 58, §2º, inciso V. Nesse sentido, a inclusão do
dispositivo das atribuições da Comissão encontra guarida expressa no regramento geral das
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Comissões Temáticas desta Casa de Leis, bem como no texto constitucional.

Cabe salientar, por fim, que a possibilidade de convocação não afasta a incidência do
princípio do nemo tenetur se detegere, ou seja, do direito constitucional de não
autoincriminação (art. 5º, inciso LXIII, da CF), possuindo o particular, eventualmente
convocado, direito a permanecer em silêncio, diante de situação que possa levar à sua
incriminação, conforme jurisprudência consagrada no âmbito do Supremo Tribunal Federal
(HC 79.812, rel. min. Celso de Mello, j. 8-11-2000, P, DJ de 16-2-2001; HC 100.200, rel. min.
Joaquim Barbosa, j. 8-4-2010, P, DJE de 27-8-2010; MS 31.475, rel. min. Rosa Weber, dec.
monocrática, j. 7-8-2012, DJE de 10-8-2012).

Providências: Discussão Especial em 1ª Sessão
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