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meio ambiente, de origem principalmente dos 

 
 
VI -  

politicamente; 
 
VII - agrobiodiversidade

ambientes locais e que, ao longo do tempo e nos 
 

locais por meio de materiais propagativos 
tradicionais, crioulos e nativos; 
 
VIII -  
realidade brasileira atual, protagonizado pelos 
trabalhadores e trabalhadoras do campo 
organizados em movimentos sociais camponeses, 

os interesses sociais das comunidades camponesas 
 

 
IX - agricultor familiar e empreendedor 
familiar rural: aquele que pratica atividades no 

de 24 de julho de 2006, regulamentada pelo 
 

 
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

que for n  
 
 

 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
 

 

Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

 VETO PARCIAL ao 
Institui a 

de minha 

autoria, aprovado nessa Casa com emendas, 
referente ao para 
cumprimento das formalidades constitucionais de 
praxe. 
 

a iniciativa parlamentar ao emendar o Projeto de 

- PGE, ao analisar os aspectos constitucionais, 
manifestou-se pelo veto parcial ao presente 

seguem transcritos: 
 

parlamentares aprovadas pela 
Assembleia Legislativa, torna-se 

es. Como se sabe, em 
projetos de lei de iniciativa 

despesa (art. 63, inc. I, da 

podem ser inseridos assuntos 
 

 
Essa, pelo menos, tem sido a 

Supremo Tribunal Federal sobre o 
As normas constitucionais 

impossibilitam, em regra, a 

parlamentares, dos projetos de lei 
enviados pelo chefe do Poder 

do Poder Legislativo brasileiro 

diferentes das versadas no projeto 
de lei, de modo a desf -lo; e b) 
a impossibilidade de as emendas 
parlamentares aos projetos de lei 
de iniciativa do Presidente da 

implicarem aumento de despesa 

(ADI 3.114, Rel. Min. Ayres Britto, 
j. 24-8-2005, P, DJ de 7-4-  
 
Portanto, importa verificar se as 

de lei implicam aumento de despesa 
ou se tratam de assunto diferente 
do versado no projeto de lei. Nesse 
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despesa, tampouco trata de assunto 
estranho ao projeto de lei.  
 

pto 
tratado, arame liso e farpado, 
grampo, cavadeira de bora, entre 
outros instrumentos, entendo que 

despesa.  
 
Trata-se, portanto, de medidas que, 

evidentemente, aumento de despesa 

para tanto, em afronta ao art. 152, 
 

 

acrescentado por emenda interfere 

er Executivo, que, 

devem os Estados-membros 
observar as regras encartadas no 

sobre as leis de iniciativa privativa 
do Chefe do Poder Executivo. 

inconstitucionalidade a norma que, 
resultante de emenda parlamentar 
em projeto de iniciativa reservada 
do chefe do Poder Executivo, 
implique aumento de despesa.  

em projeto de lei de iniciativa do 
Chefe do Poder Executivo que 

acarrete aume

inconstitucionalidade julgada 
procedente. (ADI 2079, Relator(a):  

Tribunal Pleno, julgado em 
29/04/2004, DJ 18-06-2004 PP-
00044 EMENT VOL-02156-01 PP-
00073) e no  RE 745811 RG, 
Relator(a): Min. GILMAR 
MENDES, julgado em 17/10/2013, 

- 
-219 DIVULG 05-11-

2013 PUBLIC 06-11-2013). 
 
Sendo assim, entendo ser 
formalmente inconstitucional a 
emenda parlamentar que 

incisos no 

implica aumento de despesa em 
projeto de lei de iniciativa 
reservada do Chefe do Poder 

 
 

Ademais, a Secretaria de Estado de 
Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - 
S

pelo Programa Reflorestar, que possui modalidades 

contemplando a 

Cadastro Ambiental Rural, que identifica o passivo 
ambiental das propriedades e indica as 

resta  
 

inconstitucionalidade formal, por ofensa ao 

o do 
, 

, referente ao Projeto de Lei 
186/2018. 

 
 

 05 de novembro de 2018. 
 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 
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