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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PROJETO DE LEI Nº 61/2017 

AUTOR: Deputado Padre Honório 

RELATORA: Deputada Janete de Sá 

EMENTA: Dispõe sobre o plantio obrigatório de árvores em novos 

empreendimentos imobiliários, públicos ou privados, comerciais ou industriais, no 

Estado do Espírito Santo. 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 61/2017, de autoria do Exmo. Deputado 

Padre Honório, que visa a determinar o plantio obrigatório de árvores em novos 

empreendimentos imobiliários, públicos ou privados, comerciais ou industriais, no 

Estado do Espírito Santo, em quantitativo a ser definido pela Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente e pelo IEMA. 

Na Justificativa (fls. 04-05), o autor argumenta: 

A presente proposição tem como objetivo principal implantar uma política 
voltada para a preservação ambiental e a redução dos impactos ao meio 
ambiente. Nos últimos anos ocorreu aumento expressivo de 
empreendimentos imobiliários, comerciais e industriais em nosso Estado. 
Por isso, é necessária a criação de mecanismos públicos passíveis de 
viabilizar a sustentabilidade dessas áreas, haja vista o impacto ambiental 
gerado por esse crescimento. 

 É imperioso ressaltar o nosso compromisso com preceitos estabelecidos 
em nossa Carta Maior (artigo 225): “Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
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sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.  

No mesmo sentido, a Constituição do Estado, em seus artigos 191 e 192 
estabelece: “artigo 191 - O Estado e os Municípios providenciarão, com a 
participação da coletividade, a preservação, conservação, defesa, 
recuperação e melhoria do meio ambiente natural, artificial e do trabalho, 
atendidas as peculiaridades regionais e locais e em harmonia com o 
desenvolvimento social e econômico” e artigo 192 - A execução de 
obras, atividades, processos produtivos e empreendimentos e a 
exploração de recursos naturais de qualquer espécie, quer pelo setor 
público, quer pelo privado, serão admitidas se houver resguardo do meio 
ambiente ecologicamente equilibrado” 

 Os efeitos nocivos do aquecimento global já são do conhecimento de 
todos, deste modo, cabe a nós tentar minimizar os efeitos deste 
aquecimento, que ao longo dos anos vem trazendo gravíssimos 
problemas ao meio ambiente e, por conseguinte, aos seres humanos, 
animais, às florestas, rios e mares. 

Por fim, é válido frisar que, além de ter o intuito de proteção ao meio 
ambiente, essa proposição busca zelar pelo bem-estar das pessoas que 
vivem no entorno dessas áreas, por proporcionar um ambiente 
arborizado e ecologicamente equilibrado. 

 Assim, diante do exposto, conto com o inestimável apoio dos nobres 
pares para a aprovação desse relevante projeto de lei. 

O projeto foi protocolado no dia 06/03/2017 e lido no expediente da 

Sessão Ordinária do dia 07/03/2017. Não consta, nos autos, até o presente 

momento, notícia da publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL, 

medida que não pode ser dispensada, nos termos do art. 149 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009).   

A Diretoria de Redação juntou o estudo de técnica legislativa da fl. 08 e 

verso, ofertando sugestões apenas no tocante à redação proposta, sem alteração 

substancial no projeto de lei. 

 O Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa Diretora, à fl. 02, 

proferiu o despacho denegatório, com fulcro no artigo 143, inciso VIII , do 

Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009), no qual inadmitiu a tramitação da 

proposição; entendendo, a priori, existir manifesta inconstitucionalidade. 
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Em seguida, deferiu-se o pedido de recurso à Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, nos termos do artigo 143, 

parágrafo único, do Regimento Interno. 

A Procuradoria da Casa manifestou-se pela inconstitucionalidade 

formal do projeto, e, por conseguinte, pela manutenção do despacho denegatório 

do Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa Diretora nos termos do Parecer 

Técnico das fls. 10/17, da Manifestação do Coordenador da Setorial Legislativa 

(fls. 19/23) e Procurador-Geral (fl. 24).  

Após, esta Comissão emitiu o Parecer nº 119/2017, opinando pela 

manutenção do despacho denegatório do Presidente da Mesa Diretora (fls. 

40/48), o qual foi rejeitado pelo Plenário no expediente da Sessão Ordinária do 

dia 07/06/2017 (fl. 49 verso). 

O presente projeto retornou a esta Comissão para exame e parecer, na 

forma do disposto no art. 41, inciso I, do Regimento Interno da ALES (Resolução 

nº 2.700/09). 

É o relatório. 

 

2. PARECER DA RELATORA 

 

2.1 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 
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orgânica: competência da União, Estados e Municípios) ou do procedimento de 

elaboração da norma. 

Relativamente à iniciativa da matéria, a Mesa Diretora proferiu o 

despacho denegatório, entendendo que o projeto afrontava a Constituição 

Estadual, no seu art. 63, parágrafo único, incisos III e VI, que trata da iniciativa 

privativa do Governador de Estado para a apresentação de Projeto de Lei que 

disponha sobre organização administrativa e atribuições de órgãos ou Secretarias 

de Estado. Confira, in verbis: 

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

A regra da Constituição Estadual, por sua vez, está em sintonia com a 

Constituição Federal, que prevê a iniciativa privativa do Presidente da República 

para deflagrar o processo legislativo de criação de órgãos e Ministérios (art. 61, § 

1°, inciso II, alínea e, da CF), bem como possibilita a edição de decreto executivo 

autônomo para a organização administrativa (art. 84, inciso VI, alínea a, da CF). 

Como já ressaltado anteriormente, o projeto em análise visa a 

determinar o plantio obrigatório de árvores em novos empreendimentos 

imobiliários, públicos ou privados, comerciais ou industriais, no Estado do Espírito 

Santo, em quantitativo a ser definido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente 

e pelo IEMA. 

De fato, conquanto o projeto tenha alta carga de relevância social, 

indubitavelmente, ao pretender tratar da matéria, atribuindo novas competências à 
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Secretaria de Estado do Meio Ambiente e ao IEMA, invadiu esfera de 

competência atribuída ao poder executivo. 

Neste Prisma, estabelece a Constituição Federal que devem ter origem 

no Poder Executivo disposições normativas acerca da organização e 

funcionamento da Administração Federal, que não impliquem aumento de 

despesa, devendo ser objeto de decreto do Presidente da República, nos termos 

do art. 84, inciso VI, alínea a, verbis: 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

[...] 

VI – dispor, mediante decreto, sobre: 

a) organização e funcionamento da administração federal, 
quando não implicar aumento de despesa nem criação ou 
extinção de órgãos públicos; [...] (original sem destaque) 

Com efeito, as disposições normativas relacionadas a funcionamento e 

a atribuições de órgãos do Poder Executivo devem ser objeto de decreto do 

Presidente da República, exceto se implicarem aumento de despesa, hipótese em 

que devem estar inseridas em lei ordinária, cuja iniciativa é reservada àquela 

autoridade.   

Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, os 

Estados-membro, em tema de processo legislativo, devem observância à 

sistemática adotada pela Constituição Federal – princípio da simetria. Neste 

sentido, seguem ementas de acórdãos proferidos pelo STF: 

EMENTA: 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 
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legislativa. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade 
julgada procedente.

1
 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
N.º 11.830, DE 16 DE SETEMBRO DE 2002, DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL. ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL E DOS ESTABELECIMENTOS 
DE ENSINO PÚBLICOS E PRIVADOS AOS DIAS DE GUARDA 
DAS DIFERENTES RELIGIÕES PROFESSADAS NO ESTADO. 
CONTRARIEDADE AOS ARTS. 22, XXIV; 61, § 1.º, II, C; 84, VI, 
A; E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. No que toca à 
Administração Pública estadual, o diploma impugnado padece de 
vício formal, uma vez que proposto por membro da Assembléia 
Legislativa gaúcha, não observando a iniciativa privativa do Chefe 
do Executivo, corolário do princípio da separação de poderes. Já, 
ao estabelecer diretrizes para as entidades de ensino de primeiro 
e segundo graus, a lei atacada revela-se contrária ao poder de 
disposição do Governador do Estado, mediante decreto, sobre a 
organização e funcionamento de órgãos administrativos, no caso 
das escolas públicas; bem como, no caso das particulares, invade 
competência legislativa privativa da União. Por fim, em relação às 
universidades, a Lei estadual n.º 11.830/2002 viola a autonomia 
constitucionalmente garantida a tais organismos educacionais. 
Ação julgada procedente.

2
 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
6.835/2001 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INCLUSÃO DOS 
NOMES DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS INADIMPLENTES 
NO SERASA, CADIN E SPC. ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA 
DE ESTADO DA FAZENDA. INICIATIVA DA MESA DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL. A lei 6.835/2001, de iniciativa da Mesa da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, cria nova atribuição à 
Secretaria de Fazenda Estadual, órgão integrante do Poder 
Executivo daquele Estado. À luz do princípio da simetria, são de 
iniciativa do Chefe do Poder Executivo estadual as leis que 
versem sobre a organização administrativa do Estado, podendo a 
questão referente à organização e funcionamento da 
Administração Estadual, quando não importar aumento de 
despesa, ser regulamentada por meio de Decreto do Chefe do 
Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, e e art. 84, VI, a da Constituição 
federal). Inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa da lei 
ora atacada.

3
 

A Constituição do Estado do Espírito Santo, em consonância com a 

Constituição Federal, atribui exclusivamente ao Governador do Estado a 

competência para propor leis sobre organização administrativa e sobre 

estruturação e atribuições dos órgãos vinculados ao Poder Executivo, verbis: 

                                                 
1
 STF - ADI 2329/AL - Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA - Julgamento: 14/04/2010 

2
 STF - ADI 2806/RS - Relator(a):  Min. ILMAR GALVÃO - Julgamento:  23/04/2003 

3
 STF - ADI 2857/ES - Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA - Julgamento:  30/08/2007 
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Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão 
da Assembléia 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. 

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – órgão responsável 

pelo controle de constitucionalidade das leis estaduais e municipais em relação à 

Constituição Estadual –, com fulcro nos dispositivos constitucionais acima 

transcritos, declarou a inconstitucionalidade formal subjetiva de lei estadual de 

iniciativa parlamentar que impôs a órgão do Poder Executivo estadual 

incumbências administrativas, verbis: 

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).

4
 

In casu, ao analisar o conteúdo do projeto de lei em apreço, observa-se 

que cria para o poder executivo uma nova incumbência, que demandará uma 

ação governamental não contemplada no programa do governo, representando 

                                                 
4
 TJ-ES - Ação de Inconstitucionalidade n. 100050001195 - Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA - Data do Julgamento: 
16/03/2006 
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uma inovação em termos de atividade a ser gerida pelos órgãos públicos, motivo 

pelo qual está eivado de inconstitucionalidade formal subjetiva, por afrontar o art. 

84, inciso VI, alínea a, da Constituição Federal. 

Deixa-se de analisar os demais aspectos do projeto de lei 

(constitucionalidade material, legalidade, juridicidade e técnica legislativa), com 

amparo no art. 9º, § 5º, do Ato nº 2517/2008, com redação dada pelo Ato nº 

2781/2016. 

Em conclusão, pelas razões acima expendidas, sugiro aos Ilustres 

Pares desta Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER Nº ________/2017 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO 

E REDAÇÃO, na forma do art. 41, inc. I, do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa, é pela INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL do Projeto de Lei n.º 

61/2017, de autoria do Excelentíssimo Senhor Deputado Padre Honório, pelos 

fundamentos acima expostos. 

Plenário Rui Barbosa, em         de                         de 2017. 

____________________________________________ Presidente 

____________________________________________Relator 

____________________________________________ Membro 

____________________________________________ Membro 

____________________________________________ Membro 

____________________________________________ Membro 

____________________________________________ Membro 
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