
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

PROCURADORIA  
Av. Américo Buaiz, n. 205, Palácio Domingos Martins, Enseada do Suá, Vitória-ES, CEP 29.050-950 

Tel.: (27) 3382-3723 / 3754 / 3725 – Fax.: (27) 3382-3723 

 

 1 

Projeto de Lei n.º: 247/2021  

Autor (a): Deputado Dr. Emílio Mameri 

Assunto: 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. 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

 

O deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre 

intenção de dispor 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 procurada designada emitiu parecer pela inconstitucionalidade da matéria, 

data venia, não comungo que tal entendimento. 

 

Em relação a proteção ao meio ambiente, a CRFB/1988, em seu art. 24, 

inciso VI, estabelece a competência legislativa concorrente para tratar da matéria. 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;  

(...)  

§ 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.  
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§ 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. (original sem destaque) 

 

Isto posto, a competência estadual é suplementar, cabendo à União a 

edição de normas gerais. Em nível federal existe a Lei nº 9.433/1997 que institui a 

Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e 

altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, 

de 28 de dezembro de 1989. 

 

Dito isso, fica evidente que pode o Estado do Espírito Santo exercer sua 

competência legislativa suplementar para tratar da matéria alvo do Projeto de Lei no 

247/2021, não havendo, portanto, que se falar em inconstitucionalidade por vício de 

competência, conforme dispõe o art. 24, incisos VIII e XII, da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. 

 

Superada a questão da competência legislativa, passa-se à análise da 

inconstitucionalidade formal propriamente dita, que decorre da inobservância do devido 

processo legislativo. Neste ponto, deve-se verificar se existe vício no procedimento de 

elaboração da norma, seja na fase de iniciativa (vício formal subjetivo), seja em fases 

posteriores (vício formal objetivo).  

 

Analisando o aspecto da inconstitucionalidade formal subjetiva, isto é, da 

iniciativa para deflagrar o presente Projeto de Lei, tem-se que a Constituição Federal, 

assim, como a Constituição Estadual, asseguram a independência dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário respectivamente em seus arts. 2º e 171. Com efeito, 

nenhum dos Poderes pode interferir no funcionamento do outro sem estar amparado 

em regra constitucional, sob pena de violação do princípio da separação dos Poderes. 

                                                 
1 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
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Com fulcro em tal princípio, a Constituição Federal, em algumas hipóteses, 

reserva a possibilidade de dar início ao processo legislativo a apenas algumas 

autoridades ou órgãos como forma de subordinar a eles a conveniência e a 

oportunidade da deflagração do debate legislativo em torno do assunto reservado.2 

 

Neste prisma, estabelece a CF/1988, em seu art. 613, e a CE/1989, em seu 

art. 63, parágrafo único4, as disposições normativas cuja iniciativa é de competência 

privativa do Chefe do Executivo. Com efeito, as matérias relacionadas a funcionamento 

e a atribuições de órgãos do Poder Executivo devem estar inseridas em norma cuja 

iniciativa é reservada àquela autoridade. 

 

No caso em questão, cumpre responder a seguinte indagação: o objeto do 

presente projeto de lei, de fato, interfere na estrutura organizacional e administrativa de 

algum órgão ou Secretaria do Estado? Entendemos que não. Toda a estrutura dos 

órgãos ambientais, incluindo o aparato para fiscalização ambiental estadual já existe. 

 

                                                 
2 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São Paulo: Saraiva, p. 902. 
3 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. 

§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 
II - disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios; 
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;  

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da 

Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;   

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a 

reserva.  
4 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:  

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua 

remuneração; 
II - fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; 

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo; 

IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade; 

V - organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública; 

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo. 
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Considerando a moderna e mais atual visão do STF, alinhada com os mais 

valiosos preceitos constitucionais, entendemos que o objeto deste projeto em nada 

atinge o funcionamento e organização de Secretaria ou órgão do Governo.  

 

Partimos, portanto, desta linha de para concluir que, em relação ao Projeto 

de Lei no. 247/2021, já é obrigação constitucional e legal do Poder Público a proteção 

ao meio ambiente, especialmente considerando que a matéria não cria novos cargos, 

serviços, atribuições ou obrigações. Assim, não há que se falar em 

inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. 

 

Feitas as reflexões supra, conclui-se que o Projeto de Lei no. 247/2021 não 

contém vício formal subjetivo, sendo de iniciativa de deputado, e versando sobre 

matéria que não é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 63, 

parágrafo único da Constituição Estadual). Portanto, é plenamente possível que o 

Deputado Estadual proponente inicie o presente processo legislativo nos termos do 

disposto no art. 61 da CRFB/1988 e, por simetria, no art. 63 da CE/1989.  

 

Constatada a competência legislativa do Estado do Espírito Santo e a 

iniciativa parlamentar para apresentar o presente Projeto de Lei, não há que se falar 

em vício de inconstitucionalidade formal orgânica ou em vício formal subjetivo, desde 

que adotadas as emendas sugeridas.  

 

Logo, por me perfilhar ao entendimento da procuradora designada, sugiro 

o NÃO ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico, pelos fundamentos aqui 

expostos. 

Vitória, 02 de julho de 2021. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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