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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 135/2018 

 

AUTOR: Deputado Sergio Majeski  

 

EMENTA: “Altera a Lei n° 9.462, de 11 de junho de 2010, que institui o Sistema 

Estadual de Unidades de Conservação- SISEUC, para criar a categoria de unidade 

de conservação denominada Estrada Parque Estadual” 

 

I - RELATÓRIO 

 

Trata-se de Projeto de Lei nº 135/2018, de autoria do Deputado Sergio Majeski, que 

tem como finalidade alterar a Lei n° 9.462, de 11 de junho de 2010, que institui o 

Sistema Estadual de Unidades de Conservação- SISEUC, para criar a categoria de 

unidade de conservação denominada Estrada Parque Estadual. 

 

A proposição foi devolvida ao autor com base no artigo 143, VIII do Regimento 

Interno e por infringência ao artigo 63, parágrafo único, III e VI da Constituição 

Estadual. Em seguida, a Mesa Diretora deferiu o trâmite da matéria, que foi lida no 

expediente do dia 22/05/2018 e até a presente data não se encontra publicado no 

Diário do Poder Legislativo deste Poder. 

 

Após parecer técnico da Procuradoria com opinamento pela rejeição do despacho 

denegatório, o projeto de lei recebeu Parecer no. 322/2018 desta Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, na forma do art. 41, I, do 

Regimento Interno, Resolução nº 2.700/2009, acompanhando a Procuradoria e 

opinando pela rejeição do despacho denegatório (fls 92/99 dos autos).  

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
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Finda a legislatura, o Projeto de Lei sofreu arquivamento, nos termos do art. 147 do 

regimento Interno da ALES. Na legislatura seguinte, o autor apresentou 

Requerimento no. 33/2019 com pedido de desarquivamento da proposição, o qual foi 

deferido pelo Presidente da ALES. 

 

O Parecer no. 33/2019 da CCJ pela rejeição do despacho denegatório foi publicado 

no Diário do Poder Legislativo em 19.03.2019 e foi aprovado em Plenário em 

15.04.2019. 

 

Ato contínuo, a matéria seguiu para tramitação regular e recebeu encaminhamento 

para esta Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, com o fim 

de elaboração de Parecer para efeito de análise conclusiva da sua 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa empregada em sua 

feitura, conforme dispõe o art. 41 da Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno 

desta Assembleia Legislativa). 

 

É o relatório. 

 

II – PARECER DO RELATOR 

 

DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA LEGALIDADE, DA 

CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL, DA JURIDICIDADE E DA 

TÉCNICA LEGISLATIVA. 

 

O Projeto de Lei nº 135/2018, de autoria do Deputado Sergio Majeski, visa 

alterar a Lei n° 9.462, de 11 de junho de 2010, que institui o Sistema Estadual de 

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

conservação denominada Estrada Parque Estadual. 

 

Conforme justificativa do autor:  

 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 
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“(...) O desenvolvimento da malha rodoviária do Espirito Santo 
deve incorporar conceitos modernos que evitem ou reduzam os 
impactos provocados. As Estradas não precisam apenas de 
melhorias, precisam se mais modernas ambientalmente. Nesse 
sentido, nos fazemos a proposta de criação de categorias de 
unidade de observação de uso sustentável, Estrada parque 
Estadual. 
 
(...) No Espirito Santo a implementação do dispositivo de 
Estrada Parque Estadual trará uma grande inovação para a 
conservação da biodiversidade na região sudeste e Mata 
Atlântica.” 

 

Nota-se que com tal iniciativa o parlamentar pretende alterar a Lei Estadual n° 9.462 

de 11 de junho de 2010, que Institui o Sistema Estadual de Unidades de 

Conservação – SISEUC, acrescentando o Art. 14, VII e o Art. 21-A, I, II, III, 

§1°,§2°,§3 °, I, II, III, IV, V, I,§4°,§5°,§6° I, a), b), II, III, IV, V, §7°, I, II, III, IV, V, VI, 

VII, VIII, IX e Art. 2°, objetivando com tal medida a implementação de melhorias nas 

estradas capixabas, integrando o turismo, a preservação dos recursos naturais, 

fauna e flora, ajudando a promover o desenvolvimento e a conscientização sobre a 

proteção da natureza, para integração do turismo e desenvolvimento sócio ambiental 

no Estado do Espirito Santo.   

 

Assim, a matéria está embasada no Art. 24°, VI, VII e VIII da Constituição Federal, 

Art. 63º caput, Art.186 parágrafo único, IV, Art. 226 III e IV da Constituição Estadual, 

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; 
(...) 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao 
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico; 
 
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 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 
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coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. 

 

Neste contexto, citaremos a Estrada Parque Entorno do Caparaó, que favorece o 

agro turismo, eco turismo, turismo ecológico, turismo ambiental, principalmente nas 

regiões de Alto Caparaó, Espera Feliz, Alto Jequitibá, dentre outras comunidades 

situadas na região.    

 

Ademais, a proposta encontra-se em perfeita sintonia com os preceitos estampados 

nos arts. 1° e 2º da Lei 9.985 de 18 de julho de 2000, in verbis: 

 

Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza – SNUC, estabelece critérios e 
normas para a criação, implantação e gestão das unidades de 
conservação. 
 
Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei entende-se por: 
I - unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos 
ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 
características naturais relevantes, legalmente instituído pelo 
Poder Público, com objetivos de conservação e limites 
definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 
aplicam garantias adequadas de proteção; 
II - conservação da natureza: o manejo do uso humano da 
natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a 
utilização sustentável, a restauração e a recuperação do 
ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício, 
em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu 
potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das 
gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos 
em geral; 
 

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. 

 

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 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
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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 este 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. 

 

Elucidativo é o voto do SENHOR MINISTRO EROS GRAU, relator da ADI 3.394/AM: 

 

“(...) 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.” 

 

Em relação à espécie normativa adequada para tratar da matéria, tem-se que o 

Projeto de Lei nº 135/2018 não pretende emendar a Constituição Estadual, nem se 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
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amolda às hipóteses previstas no art. 68, parágrafo único da CE/19891, que são 

reservadas à lei complementar. Assim, deve a matéria ser objeto de lei ordinária. 

 

O regime inicial de tramitação da matéria: em princípio, deverá seguir o de 

tramitação ordinário, nos termos do art. 1482 do Regimento Interno da ALES 

(Resolução no. 2.700/2009), podendo ser solicitado o requerimento de urgência, nos 

termos do art. 2213, observado o disposto no art. 2234 do Regimento Interno da 

ALES. 

 

O quorum para aprovação da matéria: em linha com o art. 1945 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009), as deliberações deverão ser tomadas 

por maioria simples dos membros da Casa, desde que presente a maioria absoluta 

dos Deputados.  

 

O processo de votação a ser utilizado, conforme a inteligência do art. 200, l6, do 

Regimento Interno, deve ser, em princípio, o simbólico, nos termos do art. 202, II7 do 

RI. 

                                                 
1 Art. 68.  As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa e receberão numeração 

sequencial distinta da atribuída às leis ordinárias. 
Parágrafo único.São leis complementares, entre outras de caráter estrutural, as seguintes: 

I - lei do sistema financeiro e do sistema tributário estadual; 

II - lei de organização judiciária; 
III - estatuto e lei orgânica do Ministério Público; 

IV - lei orgânica do Tribunal de Contas; 

V - lei orgânica da Procuradoria-Geral do Estado; 
VI - lei orgânica da Defensoria Pública; 

VII - estatuto e lei orgânica do Magistério Público; 

VIII - estatuto dos funcionários públicos civis do Estado; 
IX - estatuto e lei orgânica da Polícia Civil; 

X - estatuto e lei orgânica da Polícia Militar; 

XI - Estatuto e Lei Orgânica do Corpo de Bombeiros Militar. 
2 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: 

I - de urgência; 

II - ordinária; 
III - especial. 
3 Art. 221. O requerimento de urgência somente poderá ser submetido ao Plenário se for apresentado: 

I - pela Mesa; 
II - por líder; 

III - por comissão competente para opinar sobre o mérito da proposição; 

IV - por um décimo dos membros da Assembleia Legislativa. 
4 Art. 223. Não será aceito requerimento de urgência, já havendo dez projetos incluídos nesse regime. 
5 Art. 194. As deliberações, salvo disposições em contrário, serão tomadas por maioria dos votos, presente, no mínimo, a maioria absoluta 

dos Deputados. 
6 Art. 200. São dois os processos de votação: 

I - simbólico; e 

II - nominal; 
7 Art. 202. A votação nominal será utilizada: 

I - nos casos em que seja exigido quorum especial para votação, à exceção dos previstos neste Regimento; 

II - por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Deputado. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 
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A vigência da lei encontra-se indicada de maneira expressa no art. 2º, com previsão 

de que deve entrar em vigor na data de sua publicação. A cláusula "entra em vigor 

na data de sua publicação" deve ser reservada apenas para as leis de pequena 

repercussão, o que se aplica à presente proposição. 

 

A constitucionalidade material é a compatibilidade entre o conteúdo do ato normativo 

e as regras e princípios previstos na Constituição Federal e na Constituição 

Estadual, havendo assim plena compatibilidade da proposição em foco com os 

preceitos constitucionais em vigor, em especial a proteção ao meio ambiente. 

 

Além disso, a iniciativa em comento não afronta a legislação Federal ou Estadual, 

podendo seguir sua regular tramitação nesta Casa de Leis. 

 

Tendo em vista o recurso do autor do projeto contra o despacho denegatório da 

Mesa Diretora, a Diretoria de Redação- DR, até a presente data, não elaborou o 

estudo técnico do referido projeto. 

 

Analisemos se a proposição atende ao que estabelece a Lei Complementar no. 

95/1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação 

das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e 

estabelece normas para a consolidação dos atos normativos. 

 

No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da Lei Complementar nº 95/1998, 

porquanto o projeto de lei foi estruturado em três partes básicas: parte preliminar, 

parte normativa e parte final. 

 

Cumpridas as regras do art. 7º da LC nº 95/1998 (“o primeiro artigo do texto indicará 

o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação”) e do art. 11, III, “c”, (nos 

parágrafos devem ser expressados “os aspectos complementares à norma 

enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida”).  

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
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Cumpridas também as regras do art. 10, pois no texto da proposição, a unidade 

básica de articulação é o artigo, indicado pela abreviatura “Art.”, seguida de 

numeração ordinal. 

 

Foram respeitadas as regras do art. 11, I, pois as disposições normativas foram 

redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, e, para obtenção de clareza, foram 

usadas as palavras e as expressões em seu sentido comum e frases curtas e 

concisas, foram construídas as orações na ordem direta, evitando-se preciosismo, 

neologismo e adjetivações dispensáveis, buscou-se a uniformidade do tempo verbal 

em todo o texto das normas legais, dando-se preferência ao tempo presente ou ao 

futuro simples do presente, e foram usados os recursos de pontuação de forma 

judiciosa, evitando-se os abusos de caráter estilístico. 

 

No tocante à vigência da lei, esta encontra-se indicada de maneira expressa no art. 

2º., com previsão de que deve entrar em vigor na data de sua publicação. A cláusula 

"entra em vigor na data de sua publicação" deve ser reservada apenas para as leis 

de pequena repercussão, o que se aplica à presente proposição.  

 

Diante do exposto, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa 

técnica legislativa do Projeto de Lei no. 135/2018.  

 

É o nosso parecer. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350035003300320032003A00540052004100



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei  nº 135/2018 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

 9 

 

PARECER Nº            /2020 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO é pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, JURIDICIDADE e 

BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei no. 135/2018, de autoria do Exmo. 

Deputado Estadual Sergio Majeski. 

 

 

Plenário Rui Barbosa, em          de                            de  2020. 

                                          

_____________________________________PRESIDENTE 

 

________________________________________RELATOR 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 

  

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 
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