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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,  

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PROJETO DE LEI Nº 184/2019 

AUTOR: Deputado Carlos Von 

EMENTA: Fica estabelecida a obrigatoriedade da divulgação de todas 

as aprovações do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo 

(IDAF), de supressão de vegetação nativa no Portal Transparência do Governo do 

Estado do Espírito Santo 

 

I - RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 184/2019, de autoria do Exmo. 

Deputado Carlos Von, que estabelece a obrigatoriedade da divulgação de 

todas as aprovações do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do 

Espírito Santo (IDAF), de supressão de vegetação nativa no Portal 

Transparência do Governo do Estado do Espírito Santo.  

Na Justificativa, o autor argumenta: 

Este projeto de lei objetiva dar plena transparência quanto às 

autorizações concedidas pelo IDAF, quanto à autorização para 

supressão de vegetação nativa no estado do Espírito Santo, em 

qualquer estágio que seja. Sabemos que nos dias atuais 

enfrentamos um grande problema com o desmatamento ilegal, e 

que boa parte da mata atlântica já foi suprimida. A publicidade, 

princípio geral da Administração Pública que consta no artigo 37 da 

Constituição Federal, revela-se como um direito dos cidadãos, 

propiciando a ampliação dos mecanismos de controle e 

fortalecendo o princípio basilar da democracia: a transparência. 

Sabemos que não padece de inconstitucionalidade formal a lei 

resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre a 
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publicidade dos atos realizados pelo Poder Executivo. Os 

procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o 

direito fundamental de acesso à informação e devem ser 

executados em conformidade com os princípios básicos da 

administração pública, e com as diretrizes estabelecidas na Lei 

Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 Certos da 

preocupação dos demais parlamentares com a ampliação da 

transparência e dos mecanismos de controle pela população, 

encaminhamos o presente projeto para aprovação desta Casa de 

Leis. 

A matéria foi protocolada no dia 19 de março de 2019, lida na Sessão 

Ordinária do dia 21 do mesmo mês e ano, onde recebeu despacho 

denegatório do Presidente da Mesa Diretora, com a manifestação pela 

devolução ao autor do Projeto, com base no art. 143, VIII do RI, por 

infringência do art. 63, parágrafo único, incisos III, VI e 91, I da Constituição 

Estadual.  

 

Em tempo, foi apresentado, recurso regimental do autor contra o 

despacho denegatório, - com fincas no parágrafo único do art. 143, do 

Regimento Interno, - para que a matéria fosse à Comissão de Constituição e 

Justiça, Serviço Público e Redação, para exame de sua Constitucionalidade.  

 

Agora, a iniciativa vem a esta Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação, para exame e parecer quanto à 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa conforme 

art. 41, I, do Regimento Interno (Resolução 2.700/09). 

 

 

É o relatório. 
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II – PARECER DO RELATOR 
 

1. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

1.1. DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL  

A inconstitucionalidade formal verifica-se quando há algum vício no 

processo de formação das normas jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente 

do desrespeito de alguma norma constitucional que estabeleça o modo de 

elaboração das normas jurídicas. 

Assim, a inconstitucionalidade formal pode decorrer da 

inobservância da competência legislativa para a elaboração do ato 

(inconstitucionalidade formal orgânica: competência da União, Estados e 

Municípios) ou do procedimento de elaboração da norma. A 

inconstitucionalidade formal subjetiva ocorre quando há inobservância da 

autoridade competente para tomar a iniciativa legislativa. 

No exercício da competência legislativa concorrente, aos Estados 

e ao Distrito Federal incumbem editar normas específicas sobre as matérias 

referidas no art. 24 da Constituição da República, em conformidade com as 

normas gerais estabelecidas pela União, ou, quando esta permanece inerte, 

exercer a competência legislativa plena para atender as suas peculiaridades 

(art. 24 da CF/88). 

Quanto aos Municípios, a Constituição Federal fixa a competência 

desses entes para legislar sobre assuntos de interesse local e para 

suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, I e II, 

da CF/1988).  

Por fim, a Constituição Federal ainda fixa a competência dos 

Estados e do Distrito Federal para legislar sobre todas as matérias cujas 
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competências não tenham sido atribuídas aos demais entes federativos (art. 

25, § 1º, da CF/1988), a qual é denominada de competência remanescente. 

In casu, a propositura em questão, tem escopo de grande 

importância, como bem ressaltado por sua justificativa. Entretanto, em que 

pese a intenção em questão, há óbices de natureza constitucional que se 

reputam intransponíveis, violando o comando constitucional do Princípio da 

Separação dos Poderes. Vejamos: 

Inicialmente, trata-se de preposição que viola o que estabelece o 

artigo 2º c/c artigo 61 e artigo 84, III, todos da Constituição Federal, in verbis: 

Art. 2º São Poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias 

cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, 

do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da 

República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, 

ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos 

casos previstos nesta Constituição. 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da 

República: 

(...) 

III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos 

previstos nesta Constituição; 

No mesmo sentido dispõe a Carta Estadual, conforme o que 

estabelece o artigo 17, 63, III, e VI, e 91, II: 

Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou 

comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao 

Identificador: 330039003600320038003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

PROJETO DE LEI Nº 184/2019 PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

5 

 

Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e 

aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta 

Constituição. 

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do 

Governador do Estado as leis que disponham sobre: 

(...) 

III - organização administrativa e pessoal da 

administração do Poder Executivo; 

(...) 

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias 

de Estado e órgãos do Poder Executivo. 

Art. 91. Compete privativamente ao Governador do 

Estado: 

(...) 

II - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos 

previstos nesta Constituição; 

 

No mesmo sentido, o STF já se manifestou em legislação 

semelhante: 

“Decisão: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO 

DIRETA ESTADUAL. LEI QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 

A ESTENDER O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 

CRECHES DA REDE MUNICIPAL. 3. A jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que é 

inconstitucional a lei, de iniciativa parlamentar, que disponha 

sobre o funcionamento dos órgãos do Poder Executivo. Esse 

entendimento não se altera com a qualificação do diploma como 

uma lei autorizativa”. 4. Recurso a que se nega seguimento. (Grifo 

nosso) (STF - RE: 779428 SP, Relator: Min. ROBERTO 

BARROSO, Data de Julgamento: 29/05/2014, Data de 

Publicação:DJe-108 DIVULG 04/06/2014 PUBLIC 05/06/2014)” 
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI 

ESTADUAL Nº 6.640, DE 11 DE ABRIL DE 2001, PROMULGADA 

PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - USURPAÇÃO DA 

COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO PODER EXECUTIVO 

ESTADUAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS 

PODERES - VIOLAÇÃO AO ART. 17; ART. 63, PARÁGRAFO 

ÚNICO, INC. VI, E ART. 64, INC. I, TODOS DA CONSTITUIÇÃO 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - 

INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 6.640/2001. 1) A Lei 

Estadual nº 6.640⁄2001 instituiu o "disque-denúncia" e impôs a 

órgão do Poder Executivo Estadual, a Secretaria de Segurança 

Pública, incumbências administrativas, visando operacionalizar tal 

lei, matérias estas de iniciativa privativa do Senhor Governador do 

Estado, consoante o estatuído no inciso VI do art. 63, da Carta 

Estadual. Violação dos princípios constitucionais decorrentes 

do art. 61, §1º, inciso II, ‘b’, da CF e artigos 17; 63, parágrafo 

único, inc. VI e art. 64, inc. I, todos da Constituição Estadual. 2) 

Incorre em violação ao princípio da autonomia dos poderes a 

proposição pela Assembléia Legislativa de projeto de lei de 

iniciativa privativa do Poder Executivo Estadual (violação ao caput, 

do art. 17, da Constituição Estadual).   

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI 

MUNICIPAL. VÍCIO DE INICIATIVA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO 

PROCESSO LEGISLATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL OU NOMODINÂMICA. LEI MERAMENTE 

AUTORIZATIVA. NORMA QUE AUTORIZA O DESTACAMENTO 

DA GUARDA MUNICIPAL PARA ATUAR JUNTO ÀS ESCOLAS. 

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PESSOAL DA 

ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 

COMPETÊNCIA. CHEFE DO PODER EXECUTIVO. 

TRIPARTIÇÃO DOS PODERES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COM 

EFEITOS EX TUNC E COM EFICÁCIA ERGA OMNES. 1 - 

Segundo o art. 61, §1º, "b" e "c", da Constituição Federal e art. 63, 

parágrafo único, III e VI, da Constituição Estadual, a competência 
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para iniciativa de Leis que disponham sobre organização 

administrativa e pessoal da administração dos servidores públicos 

municipais e criação, estruturação e atribuições de suas secretarias 

é, respectivamente, privativa do presidente da república e do 

governador do estado, e por simetria, no caso do município, 

privativa do prefeito, conforme o disposto no art. 80, parágrafo 

único, II e III, da Lei orgânica municipal de vitória. 2 - as regras da 

Constituição Federal sobre iniciativa reservada são de observância 

compulsória pelo estado e pelos municípios, que não poderão 

afastar-se do modelo estabelecido pelo legislador constituinte. 3 - a 

apresentação de projetos de Lei autorizativos por parlamentares 

visa, em regra, contornar tal inconstitucionalidade, fazendo com que 

seja aprovado norma legal que não obrigue, mas apenas autorize o 

poder executivo a praticar uma determinada ação. Embora não haja 

obrigação de cumprimento do preceito, é certo que a constituição 

não menciona que a iniciativa privativa do chefe do poder executivo 

restringe-se às Leis impositivas. Inteligência da Súmula nº 1 da 

CCJC da Câmara dos Deputados. 4 - o poder de autorizar é 

intensamente ligado ao poder de não autorizar, apesar de se 

contraporem. Nessa mesma linha de raciocínio, a se admitir que 

uma Lei possa "autorizar" o chefe do poder executivo a praticar ato 

de sua competência privativa, forçoso será reconhecer a 

possibilidade de uma Lei "não autorizar" a previsão 

constitucionalmente positivada. 5- as regras da Constituição 

Federal sobre iniciativa reservada são de observância compulsória 

pelo estado e pelos municípios, que não poderão afastar-se do 

modelo estabelecido pelo legislador constituinte. 6- o legislativo 

local, ao ter a iniciativa do projeto de Lei que resultou na 

promulgação da Lei Municipal nº 7.945/2010, destacando parte da 

guarda municipal para atuar em unidades de ensino do município, a 

despeito de seu inegável valor social, acabou invadindo 

competência privativa do chefe do poder executivo local violando o 

princípio constitucional da tripartição dos poderes (art. 17 da 

Constituição Estadual), restando patente o vício formal subjetivo 

(iniciativa do projeto de Lei), prerrogativa exclusiva do prefeito 
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municipal. 7- pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado 

procedente com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes. 

Sendo assim, nota-se que a proposição em epígrafe, malgrado os 

elevados propósitos do seu autor, confronta com o sistema constitucional de 

iniciativas reservadas estabelecidas pela Constituição Estadual. 

 Não há, pois, como contornar o obstáculo antedito, que assume 

as feições de uma típica inconstitucionalidade formal, cujos efeitos, não 

custa repetir, fulminam integralmente a proposição. 

Em suma, a proposição está eivada de inconstitucionalidade formal 

subjetiva por afrontar as disposições previstas no art. 63, parágrafo único, 

incisos III e VI, combinado com o art. 91, inciso II da Constituição Estadual. 

Assim, deixa-se de analisar os demais aspectos do projeto de lei 

(legalidade, juridicidade e técnica legislativa), com espeque no art. 9º, § 5º, 

do Ato n. 2517/2008.  

       Diante do exposto, sugerimos aos demais membros desta douta 

comissão à adoção do seguinte: 
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PARECER Nº        /2019 
    

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO 

E REDAÇÃO é pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei nº 

184/2019, de autoria do Deputado Carlos Von, e, consequentemente, pela 

Manutenção do Despacho Denegatório do Presidente da Mesa Diretora.  

 

Plenário Rui Barbosa, em          de                      de 2019. 

 

______________________________________PRESIDENTE 

 

_________________________________________RELATOR 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 
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