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Vitória,   07    de    dezembro  de  2011 

 
 

 

Mensagem nº   274/2011 

 
 

Senhor Presidente: 

 

 

Dou conhecimento à Mesa Diretora dessa Casa de Leis que, fulcrado nos 

artigos 66, § 2º e 91, IV da Constituição Estadual, vetei totalmente, por 

inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 90/2011, de autoria do Deputado Luciano Pereira 

que “Dispõe sobre a criação, ampliação e o desmembramento de parques florestais”, por 

considerá-lo desarrazoado, ao interferir no âmbito de atribuições conferidas pela Constituição 

Federal. 

 

O veto que ora aponho ao Projeto de Lei em exame está calcado no 

parecer da Procuradoria Geral do Estado a quem mandei ouvir, aprovo e transcrevo: 

 

“O autógrafo de lei aprovado pretende alçar à 

matéria de lei a criação, a ampliação e o desmembramento de parques 

florestais com a obrigatoriedade de apreciação pelo Poder Judiciário da 

matéria. 

 

“Parques florestais” serão aqui entendidos como 

áreas de proteção ambiental, já que a tutela constitucional é ampla, não 

havendo diferenciação em razão do nome dado à área a ser protegida. 

Para melhor análise, dividiremos em duas partes a 

proposição, (a) a que trata da criação dos parques florestais e (b) a que 

cuida de suas alterações. 

 

Como a seguir será demonstrado, na parte que cuida 

da criação dos parques florestais, a proposição (a) retira a possibilidade 

do Poder Executivo dispor sobre a matéria por meio de decreto em 

relação à criação destas unidades de conservação, (b) e também amplia a 

competência do parlamento estadual exigindo a prévia aprovação deste 

para a instituição destes parques florestais”. 
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Em relação à ampliação e desmembramento das 

unidades estaduais de conservação, o autógrafo não inova, haja vista que 

a Constituição Federal já inclui a matéria na reserva legal. 

 

Da criação dos parques florestais: 

 

Dispõe o inciso III do §1º do artigo 225 da nossa 

Carta Maior: 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 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. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 

Público: 

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais 

e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a 

alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada 

qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 

justifiquem sua proteção; 

(grifo nosso) 

Assim, incumbe ao Poder Público definir os espaços 

territoriais a serem protegidos, sem necessidade de lei em sentido estrito, 

permitindo, portanto, ao Executivo (de quaisquer Entes federados) 

instituir unidades de conservação ambiental por decreto. A Constituição 

exige lei em sentido estrito apenas quando cuidar de alteração destas 

áreas. Reforça esta conclusão a lição de Paulo Affonso Leme Machado: 

 

“A Constituição inova profundamente na proteção dos espaços 

territoriais, como, por exemplo, unidades de conservação, áreas de 
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preservação permanente – APPs e reservas legais florestais. Poderão 

estas áreas ser criadas por lei, decreto, portaria ou resolução. A tutela 

constitucional não está limitada a nomes ou regimes jurídicos de cada 

espaço territorial, pois qualquer espaço entra na órbita do art. 225, §1º, 

III, desde que se reconheça que ele deva ser especialmente protegido.”
1
 

(grifo nosso) 

A supressão da possibilidade do Poder Executivo 

criar parques florestais, portanto, afronta de forma direta o disposto no 

art. 225, §1º, III da CF. 

A criação pelo Poder Legislativo local – seja por lei 

ou por emenda à Constituição (poder constituinte derivado estadual) – de 

norma que interfira no âmbito de atribuições conferidas pela Constituição 

Federal para o Poder Executivo caracteriza-se por inconstitucional. Esta 

assertiva é ponto pacífico na jurisprudência de nossa Corte Maior, senão 

vejamos: 

 

"As restrições impostas ao exercício das competências constitucionais 

conferidas ao Poder Executivo, entre elas a fixação de políticas 

públicas, importam em contrariedade ao princípio da independência 

e harmonia entre os Poderes." (ADI 4.102-MC-REF, Rel. Min. Cármen 

Lúcia, julgamento em 26-5-2010, Plenário, DJE de 24-9-2010.) Vide: RE 

436.996-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 22-11-05, 

Segunda Turma, DJ de 3-2-2006. 

 

"Separação e independência dos poderes: freios e contra-pesos: 

parâmetros federais impostos ao Estado-membro. Os mecanismos de 

controle recíproco entre os poderes, os ‘freios e contrapesos’ 

admissíveis na estruturação das unidades federadas, sobre 

constituírem matéria constitucional local, só se legitimam na medida 

em que guardem estreita similaridade com os previstos na 

Constituição da República: precedentes. Consequente plausibilidade da 

alegação de ofensa do princípio fundamental por dispositivos da Lei 

                                                           
1
 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 13ª ed. São Paulo:Malheiros, 2005, pág. 135. 

http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=614442
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=343060
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=343060
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estadual 11.075/1998-RS (inciso IX do art. 2º e arts. 33 e 34), que 

confiam a organismos burocráticos de segundo e terceiro graus do Poder 

Executivo a função de ditar parâmetros e avaliações do funcionamento da 

Justiça (...)." (ADI 1.905-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento 

em 19-11-1998, Plenário, DJ de 5-11-2004.) 

 

"A fiscalização legislativa da ação administrativa do Poder Executivo é 

um dos contrapesos da CF à separação e independência dos Poderes: 

cuida-se, porém, de interferência que só a Constituição da República 

pode legitimar. Do relevo primacial dos 'pesos e contrapesos' no 

paradigma de divisão dos poderes, segue-se que à norma 

infraconstitucional – aí incluída, em relação à Federal, a constituição 

dos Estados-membros –, não é dado criar novas interferências de um 

Poder na órbita de outro que não derive explícita ou implicitamente 

de regra ou princípio da Lei Fundamental da República. O poder de 

fiscalização legislativa da ação administrativa do Poder Executivo é 

outorgado aos órgãos coletivos de cada câmara do Congresso Nacional, 

no plano federal, e da Assembleia Legislativa, no dos Estados; nunca, aos 

seus membros individualmente, salvo, é claro, quando atuem em 

representação (ou presentação) de sua Casa ou comissão." (ADI 3.046, 

Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 15-4-2004, Plenário, DJ de 

28-5-2004.) 

 

"Lei 1.315/2004, do Estado de Rondônia, que exige autorização prévia da 

Assembleia Legislativa para o licenciamento de atividades utilizadoras 

de recursos ambientais consideradas efetivas e potencialmente 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=1905&CLASSE=ADI%2DMC&cod_classe=555&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=3046&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2153
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poluidoras, bem como capazes, sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental. Condicionar a aprovação de licenciamento 

ambiental à prévia autorização da Assembleia Legislativa implica 

indevida interferência do Poder Legislativo na atuação do Poder 

Executivo, não autorizada pelo art. 2º da Constituição. 

Precedente: ADI 1.505. Compete à União legislar sobre normas gerais 

em matéria de licenciamento ambiental, art. 24, VI, da Constituição." 

(ADI 3.252-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 6-4-2005, 

Plenário, DJE de 24-10-2008.) 

Assim, concluímos pela inconstitucionalidade do 

Autógrafo de Lei n° 123/2011 porque interfere no âmbito da competência 

constitucional do Poder Executivo para criar unidades de proteção 

ambiental. A Constituição Federal, em relação às disposições 

concernentes ao equilíbrio federativo, é norma limitante da atuação do 

Poder Legislativo Estadual, obrigando que os Estados-membros 

respeitem o modelo de organização de Estado adotado pela Constituição 

Federal. À luz do princípio da simetria (decorrente da separação dos 

poderes), os Estados não podem negar a eficácia das disposições da 

Constituição Federal dentro da ordem jurídica estadual, obrigando a 

conformação do sistema jurídico local à sua observância, como ensina 

Raul Machado Horta: 

“(...) As normas dos direitos e garantias fundamentais; as normas de 

repartição de competências; as normas dos direitos políticos; as 

normas de pré-ordenação dos poderes do Estado-membro; as normas 

dos princípios constitucionais enumerados - forma republicana, sistema 

representativo, regime democrático, autonomia municipal -; as normas da 

administração pública; as normas de garantias do Poder Judiciário e do 

Ministério Público; as normas - princípios gerais do Sistema Tributário; 

as normas de limitação e de instituição do poder tributário; as normas - 

princípios gerais da atividade econômica; as normas da ordem social,  

constituem os centros de irradiação das normas centrais da 

Constituição que, no federalismo brasileiro de 1988, projetaram-se na 

modelagem e conformação da autonomia do Estado-membro, com 

incidência na atividade constituinte, na atividade legislativa, na 

http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=385529
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=557255&codigoClasse=555&numero=3252&siglaRecurso=MC&classe=ADI
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atividade administrativa e na atividade jurisdicional do Estado 

Federado.”
2
 

 

Da ampliação e desmembramento dos parques florestais: 

 

O legislador capixaba, na parte que determina que a 

ampliação e o desmembramento de parques florestais estaduais deverão 

ser previamente submetidos à apreciação pelo Poder Legislativo sob a 

forma de projeto de lei, impõe conduta já imposta por norma de eficácia 

plena da Constituição Federal, lembrando, o art. 225, §1º, III, que dispõe 

acerca das áreas ambientalmente protegidas, determinando que “a 

alteração e a supressão permitidas somente através de lei”.  

 

No ponto, quanto à eficácia da norma inserta no 

citado inciso III do §1º do art. 225, mais uma vez transcrevemos Paulo 

Affonso Leme Machado: 

 

“O inciso em análise é auto-aplicável, não demandando legislação 

suplementar para ser implementado (...). 

A norma constitucional não abriu qualquer exceção à modificação dos 

espaços territoriais; e, assim, mesmo uma pequena alteração só pode ser 

feita por lei.”
3
 

(grifo nosso) 

Assim, a prática da conduta diversa, alterando áreas 

de proteção ambiental sem observância de sua regularidade formal que 

exige lei strictu sensu, já é inconstitucional em seu nascedouro, sendo 

desnecessária norma estadual que dê o aspecto de ilegalidade.  

 

Sendo uma exigência constitucional, não há espaço 

normativo para uma norma infraconstitucional exigir o que a norma de 

                                                           
2
 HORTA, Raul Machado. “Normas Centrais da Constituição Federal”. Brasília: Revista de Informação 

Legislativa 34 n. 135 jul./set. 1997, pág. 175/178. 

3
 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 13ª ed. São Paulo:Malheiros, 2005, pág. 

135/136. 
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hierarquia superior com eficácia plena já o faz. É tentar criar um requisito 

já existente desde a promulgação da Constituição da República. 

 

Em outras palavras, uma norma cujo objeto seja tão 

somente a determinação de observância de uma exigência de uma norma 

constitucional dentro do seu âmbito de incidência originário é inútil, 

desaguando num vazio de qualquer conseqüência prática ou jurídica. 

Por esse motivo, não é razoável que seja sancionado 

o autógrafo em comento por prescrição legislativa irrazoável ante a 

ausência de efeitos jurídicos. 

 

A razoabilidade já foi afirmada diversas vezes pelo 

Egrégio STF
4
 como instrumento de aferição da constitucionalidade das 

leis, por ter sede no princípio do devido processo legal, em sua projeção 

material - substantive due process of law
5
. 

Existem vários precedentes
6
 neste sentido, e dentre 

eles, destacamos a lição dada pelo Exmo. Ministro relator Celso de 

Mello: 

 

O Estado não pode legislar abusivamente. A atividade legislativa está 

necessariamente sujeita à rígida observância de diretriz 

fundamental, que, encontrando suporte teórico no princípio da 

                                                           
4
 I. - Serventias judiciais e extrajudiciais: matéria de organização judiciária: iniciativa reservada ao 

Tribunal de Justiça. C.F., art. 96, II, b e d. II. - Necessidade de criação de serventias extrajudiciais: 
presunção de legitimidade e veridicidade do ato administrativo e do ato legislativo. Ressalva quanto 
à desarrazoabilidade da lei, que, desarrazoada, é inconstitucional. C.F., art. 5º, LIV. III. - ADIN 
julgada improcedente.(ADI 1935 / RO – RONDÔNIA - Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO 
Julgamento: 29/08/2002. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. DJ 04-10-2002 PP-00091). 
 
5
 Art. 5º (...) 

(...) 

LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 

(...) 
 
6
 Citamos os precedentes: ADI 1.158 / AM; e ADI n° 1.479-0 / RS. 
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proporcionalidade, veda os excessos normativos e as prescrições 

irrazoáveis do Poder Público. O princípio da proporcionalidade - que 

extrai a sua justificação dogmática de diversas cláusulas constitucionais, 

notadamente daquela que veicula a garantia do substantive due process of 

law - acha-se vocacionado a inibir e a neutralizar os abusos do Poder 

Público no exercício de suas funções, qualificando-se como parâmetro de 

aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais. A 

norma estatal, que não veicula qualquer conteúdo de irrazoabilidade, 

presta obséquio ao postulado da proporcionalidade, ajustando-se à 

cláusula que consagra, em sua dimensão material, o princípio do 

substantive due process of law (CF, art. 5º, LIV). Essa cláusula tutelar, ao 

inibir os efeitos prejudiciais decorrentes do abuso de poder legislativo, 

enfatiza a noção de que a prerrogativa de legislar outorgada ao Estado 

constitui atribuição jurídica essencialmente limitada, ainda que o 

momento de abstrata instauração normativa possa repousar em juízo 

meramente político ou discricionário do legislador.
7
 

 

Desta forma, norma estadual que pretenda exigir o 

que já está constitucionalmente determinado é desnecessária, caindo num 

vazio normativo, inútil em seu conteúdo, ferindo o princípio da 

razoabilidade, merecendo, por esta razão, ser negada sanção ao 

Autógrafo de Lei nº 123/2011.” 

 

À vista da constatação de vício material de constitucionalidade veto 

totalmente o Projeto de Lei n° 90/2011, transformado no autógrafo de Lei n° 123/2011. 

 

 

Atenciosamente 

 

 

 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 

 

                                                           
7
 MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI-MC 1407 / DF - 

DISTRITO FEDERAL - Órgão Julgador:  Tribunal Pleno - Relator:  Min. CELSO DE MELLO - Julgamento:  

07/03/1996, DJ 24-11-2000 PP-00086. 
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