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DIRETORIA DA PROCURADORIA 
P A R E C E R  
 T É C N I C O 

 
 
PROJETO DE LEI Nº. 247/2021 
Autor: Deputado Dr. Emílio Mameri. 
Ementa: “Dispõe sobre a proteção, a 
preservação e a conservação dos 
ecossistemas aquáticos continentais no 
Estado do Espírito Santo, proibindo a 
canalização, a impermeabilização e a 
alteração dos cursos de águas naturais, 
riachos, córregos, ribeirões e rios.” 
 

I - RELATÓRIO 
 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer, quanto à 
constitucionalidade, juridicidade, legalidade e técnica legislativa da 
proposição de iniciativa do Senhor Deputado Dr. Emílio Mameri, cujo 
conteúdo, em síntese: “Dispõe sobre a proteção, a preservação e a 
conservação dos ecossistemas aquáticos continentais no Estado do 
Espírito Santo, proibindo a canalização, a impermeabilização e a 
alteração dos cursos de águas naturais, riachos, córregos, ribeirões e 
rios”.  

 
A matéria foi protocolada no dia 09/06/2021 e lida na Sessão 

Ordinária do dia 14/06/2021 e, sua publicação deverá ser procedida no 
Diário do Poder Legislativo - DPL, conforme norma regimental. 
 

Em atendimento à solicitação da Procuradoria Geral, 
encaminhamos Parecer Técnico, onde consta um exame de 
constitucionalidade, juridicidade e legalidade, na forma do artigo 121 do 
Regimento Interno (Resolução nº 2.700/09). 

 
É o relatório. 
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II – FUNDAMENTAÇÃO 

 
DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA JURIDICIDADE, 
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE E TECNICA LEGILATIVA. 
  

Trata-se do Projeto de Lei n° 247/2021, que tem como escopo a 
proteção, a preservação e a conservação dos ecossistemas aquáticos 
continentais no Estado do Espírito Santo, proibindo a canalização, a 
impermeabilização e a alteração dos cursos de águas naturais, riachos, 
córregos, ribeirões e rios. 

 
Sob o prisma da constitucionalidade e legalidade, o Projeto de Lei 

ora analisado encontra obstáculo para tramitar normalmente, por conter 
vício de inconstitucionalidade formal. Nota-se nítida violação ao princípio 
da independência e harmonia dos poderes e ao princípio da reserva da 
administração, que é o corolário específico do Princípio da Separação 
dos Poderes (art. 2º da CF/88): “São Poderes da União, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. 

 
O Princípio da Separação dos Poderes está bem delineado no 

brilhante voto do Ministro Sepúlveda Pertence, que abaixo colacionamos: 
 

“Processo legislativo dos Estados-Membros: absorção 
compulsória das linhas básicas do modelo constitucional 
federal entre elas, as decorrentes das normas de reserva de 
iniciativa das leis, dada a implicação com o princípio 
fundamental da separação e independência dos Poderes: 
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal.” (ADI 637, 
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 25-8-04, DJ 
de 1º-10-04).” 

 
 Verifica-se, no caso em espécie, que o PROCESSO LEGISLATIVO 
encontra-se viciado quanto à iniciativa legislativa, tendo em vista que o 
projeto pretende estabelecer princípios, diretrizes, objetivos e 
instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à sua proteção 
e às interferências nos leitos dos rios, riachos, ribeirões e córregos 
no âmbito estadua, matéria essa de competência do Chefe do Poder 
Executivo, pois a aplicação de tal politica depende de diversas ações de 
órgãos deste Poder. 
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 Assim sendo, por simetria constitucional ao art. 61, § 1°, inciso II, 
“a” e “b” da Constituição Federal, a presente Propositura invade a esfera 
privativa do Governador do Estado, prevista no art. 63, parágrafo único, 
incisos III e VI da Constituição do Estado do Espírito Santo, verbis: 

 
Constituição do Estado do Espírito Santo: 
 
“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou 
comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do 
Estado, ao Tribunal de Justiça, 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”. 

 

Demais disto, a propositura constante no referido projeto, fere 
substancialmente outro dispositivo da Carta Estadual, em especial o que 
prescreve o Art. 91, inciso I, a seguir descrito: 
  

“Art. 91. – Compete privativamente ao Governador do Estado: 
 
I – exercer com auxilio dos secretários de Estado, a direção 
superior da administração estadual; 

 
Vê-se aqui, que o constituinte reservou a iniciativa de projeto de lei 

referente atribuições dos órgãos do Poder Executivo ao chefe da 
administração pública, a qu em compete o exercício da direção superior 
com o apoiamento dos Secretários de Estado. 
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    Assim, fica claro que a criação de programa ou política pública 
estadual concernente a esse tema, vincula a competência institucional do 
Poder Executivo para sua aplicação e manutenção, tendo em vista que 
tal proposta prevê, mesmo que de forma encoberta, diversas atividades 
que dependem de recursos e de ações articuladas entre órgãos Públicos 
e Secretarias de Estado.   
 

Corroborando os argumentos acima lançados, tem-se o 
entendimento do Supremo Tribunal Federal com relação à iniciativa 
privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual para legislar sobre 
organização administrativa no âmbito do Estado: 
  

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ALAGONA 
N. 6.153, DE 11 DE MAIO DE 2000, QUE CRIA O PROGRAMA DE 
LEITURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS EM SALA DE AULA, A 
SER CUMPRIDO PELAS ESCOLAS DA REDE OFICIAL E 
PARTICULAR DO ESTADO DE ALAGOAS. 1. iniciativa privativa do 
Chefe do Poder Executivo Estadual para legislar sobre organização 
administrativa no âmbito do Estado. 2. Lei de iniciativa parlamentar 
que afronta o art. 61, § 1º, inc. II, alínea e, da Constituição da 
República, ao alterar a atribuição da Secretaria de Educação do 
Estado de Alagoas. Princípio da simetria federativa de competências. 
3. iniciativa louvável do legislador alagoano que não retira o vício 
formal de iniciativa legislativa. Precedentes. 4. ação direta de 
inconstitucionalidade julgada procedente (ADI n. 2.329, Relatora a 
Ministra Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 25.6.10). (grifamos) 

 
 

Vale mencionar que ao Poder Legislativo caberia intervir na gestão 
desses planos e projetos tão somente no momento da apreciação das 
leis orçamentárias, por intermédio da apresentação de emendas. 

 
Confirmando o acima mencionado, gostaríamos de ressaltar que a 

matéria em comento já é tratada por Legislação Estadual, por meio das 
Leis 10.143, de 2013 e 10.179, de 2014 que cria a Agência Estadual de 
Recursos Hídricos – AGERH e dispõe sobre a Política Estadual de 
Recursos Hídricos, institui o Sistema Integrado de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo – SIGERH/ES, 
respectivamente.  
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As legislações retro mencionadas deixam claro que fica a cargo 

dos órgãos do Poder Executivo, a competência para tratar sobre o tema 
da pretensa norma em análise, vejamos:  

   
LEI Nº 10.143 
 
Art. 1º Fica criada a Agência Estadual de Recursos Hídricos – 
AGERH, entidade integrante da administração pública estadual 
indireta, autarquia, com personalidade jurídica de direito 
público e autonomia administrativa, técnica e financeira, 
vinculada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos – SEAMA. 
  
Art. 2º A AGERH tem por finalidade executar a Política 
Estadual de Recursos Hídricos, regular o uso dos recursos 
hídricos estaduais, promover a implementação, gestão das 
obras de infraestrutura hídrica de usos múltiplos e realizar o 
monitoramento hidrológico no Estado do Espírito Santo. 
 
[...] 
 
Art. 5º Compete à AGERH: 
  
I - implantar, executar e gerenciar a Política Estadual de 
Recursos Hídricos; 

 
  
LEI Nº 10.179 DE 18 DE MARÇO DE 2014 
 
Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais sobre a Política 
Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Integrado de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado.  
 
[...] 
 

TÍTULO II 
DO SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DOS 

RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – 
SIGERH/ES 

CAPÍTULO I DO SISTEMA E SEUS OBJETIVOS 
 

Art. 51. Fica instituído o SIGERH/ES, com os seguintes 
objetivos:  
 
[....] 

 
VI – fomentar a adoção de mecanismos de proteção, 
conservação e recuperação dos recursos hídricos, das 
nascentes e das matas ciliares, encostas e topos de morros, 
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assim como minimizar, pela educação ambiental, as ações dos 
agentes de erosão e de assoreamento dos corpos de água; 

 
Logo, vale novamente ressaltar que não caberia ao Poder 

Legislativo tratar sobre tal matéria, tendo em vista que a competência é 
do Poder Executivo, e que este, já a exerceu por meio das legislações 
apresentadas no decorrer deste parecer. 

 
 Sendo assim, nota-se que a proposição em epígrafe, malgrado os 
elevados propósitos do Autor, confronta com os ditames constitucionais 
acima citados.  

 

 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. 

 

 Diante do exposto, e nos termos das considerações aduzidas, 
opinamos pela INCONSTITUCIONALIDADE da proposição em exame, o 
que nos leva a sugerir a seguinte: 
 
 

III - CONCLUSÃO 
 

Por fim, há de se concluir no sentido de que o Projeto de Lei Nº 
247/2021, de autoria do Deputado Dr. Emílio Mameri, é 
INCONSTITUCIONAL, por existência de vício de inconstitucionalidade 
formal. 

 
É como entendemos, s. m. j. ,  

 
Assembleia Legislativa, em 21 de junho de 2021. 
 

 
Sandra Maria Cuzzuol Lóra 

Procuradora Adjunta 
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