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Projeto de Lei n.º: 135/2018  

Autor (a): Sergio Majeski  

Assunto: Altera a Lei nº 9.462, de 11 de junho de 2010, que instituiu o Sistema de 

Unidades de Conservação-SISEUC, para criar a categoria de Unidade de Conservação 

denominada Estrada-Parque Estadual 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

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

intenção de alterar a Lei nº 9.462, de 11 de junho de 2010, que instituiu o Sistema de 

Unidades de Conservação-SISEUC, para criar a categoria de Unidade de Conservação 

denominada Estrada-Parque Estadual. 

A procuradora designada emitiu parecer jurídico pela constitucionalidade 

da matéria, e consequente rejeição do despacho denegatório. 

No que tange a iniciativa não vislumbro inconstitucionalidade na presente 

propositura, por não impor obrigação e função à administração direta; de maneira a 

descaracterizar eventual ofensa ao art. 61, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição da 

República que, em razão do princípio da simetria, deve ser observado no âmbito 

estadual. 

As hipóteses previstas na Constituição Federal de iniciativa reservada do 

Presidente da República, pelos princípios da simetria da separação de Poderes, devem 

ser observadas em âmbito estadual, distrital e municipal, ou seja, referidas matérias 

terão de ser iniciadas pelos chefes do executivo (Governadores dos Estados e do 

Distrito Federal e Prefeitos), sob pena de se configurar inconstitucionalidade formal 

subjetiva. 

Nesse sentido, “processo legislativo dos Estados-Membros: absorção 

compulsória das linhas básicas do modelo constitucional federal entre elas, as 

decorrentes das normas de reserva de inciativa 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, j. 

25.08.2004). 
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É importante frisar ser notório que o Supremo Tribunal Federal entende 

que leis de iniciativa parlamentar que interferem na organização administrativa e 

pessoal da administração do Poder Executivo, e que criam, modificam ou extinguem a 

infraestrutura e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo, 

são inconstitucionais por ofensa ao art. 61, § 1º, inciso II, alínea ‘a’ da Constituição da 

República, e, por simetria, ao art. 63, parágrafo único, incisos III e VI, da Constituição 

Estadual.   

Nesse sentido, importante verificar a jurisprudência do Excelso Pretório 

acerca do tema: 

 

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. (ADI 2857, Relator(a): Min. JOAQUIM 

BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2007, DJe-152 DIVULG 29-11-2007 

PUBLIC 30-11-2007 DJ 30-11-2007 PP-00025 EMENT VOL-02301-01 PP-00113) 

(original sem destaque) 

 

Neste contexto entende-se que a presente proposição é constitucional.  

 

Inexiste inconstitucionalidade formal a ensejar o seu arquivamento, por 

entender que o objeto em análise não se enquadra nos precedentes do Supremo 

Tribunal Federal mencionados acima. 
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Cumpre responder a seguinte indagação: o objeto do presente projeto 

de lei, de fato, interfere na estrutura e na intimidade do Poder Executivo ao passo 

de aplicar os precedentes citados no início deste parecer? 

 Entende-se que a resposta é negativa, ou seja, o objeto deste projeto 

em nada atinge o funcionamento e organização do Poder Executivo, de maneira a 

entender pela constitucionalidade da iniciativa parlamentar para tratar sobre o tema em 

foco. 

É forçoso repetir que o tema versado no presente projeto de lei não se 

insere no âmbito de iniciativa reservada de qualquer autoridade ou órgão, nem mesmo 

do Chefe do Executivo.  

Isto porque, como o tema não encontra expressamente contemplado 

entre aqueles a serem tratados por lei de iniciativa exclusiva do Presidente da 

República e, por simetria, dos Governadores e Prefeitos (CF, art. 61, § 1º), a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as hipóteses de 

iniciativa reservada, por traduzirem matéria de exceção, não podem ser 

ampliadas por via hermenêutica, sob pena de ocasionar um esvaziamento da 

atividade legislativa autônoma no âmbito dos entes federados. 

Logo, na presente situação deve-se aplicar o seguinte entendimento 

jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 

1º, 2º E 3º DA LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO DO 

AMAZONAS. (...) Ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada 

não cria ou estrutura qualquer órgão da Administração Pública local. Não 

procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só 

poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo. As hipóteses de 

limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus 

clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil - matérias relativas 

ao funcionamento da Administração Pública, notadamente no que 

se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. Precedentes. 

(...) (ADI 3394, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado 

em 02/04/2007) (original sem destaque) 
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Sob esse ponto de vista, portanto, não existem óbices jurídicos à 

implementação das medidas previstas neste projeto de lei de iniciativa parlamentar. 

Elucidativo é o voto do SENHOR MINISTRO EROS GRAU, relator da ADI 

3.394/AM, já citada neste parecer:  

(...)  

2. Afasto, desde logo, a alegada inconstitucionalidade formal por vício de 

iniciativa, já que, ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada 

não cria ou estrutura qualquer órgão da Administração Pública 

local. Também não procede a alegação de que qualquer projeto de 

lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do 

Executivo estadual. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar 

estão previstas, em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição do 

Brasil, dizendo respeito às matérias relativas ao funcionamento da 

Administração Pública, notadamente no que se refere a servidores e 

órgãos do Poder Executivo. Não se pode ampliar aquele rol, para 

abranger toda e qualquer situação que crie despesa para o Estado-

membro, em especial quando a lei prospere em benefício da 

coletividade.  

 

A título de obiter dictum, em que pese não tratar de matéria idêntica a 

esta, necessário constar que o Supremo Tribunal Federal vem se inclinando a 

permitir a iniciativa parlamentar para instituir políticas públicas, desde que não 

promova o redesenho de órgãos do Executivo.  

Fato que vem a ratificar a constitucionalidade é que a presente 

propositura legislativa apenas implementa um programa de normas gerais. 

Desta feita, pelos motivos aqui expostos, opino pelo ACOLHIMENTO, do 

parecer técnico jurídico, nos seus fundamentos exarados. 

Vitória 05 de julho de 2018. 

 

 

VINICÍUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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