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PARECER TÉCNICO 

Mensagem de Veto no. 465/2017 ao Projeto de Lei nº 299/2016 

Autor : Governador do Estado 

Assunto: Mensagem encaminhando veto total ao Projeto de Lei no. 299/2016, de 

autoria do Deputado Freitas, que institui a política estadual de incentivo à produção 

de frutas in natura e de produtos derivados. 

 

 

1. RELATÓRIO 

Trata-se da Mensagem do Governador do Estado do Espírito Santo no. 

465/2017, encaminhando veto total ao Projeto de Lei no. 299/2016, de autoria do 

Deputado Estadual Freitas, que institui a política estadual de incentivo à produção de 

frutas in natura e de produtos derivados. 

A mensagem de veto foi recebida no dia 02.01.2018, lida no expediente 

da Sessão Ordinária do dia 06.02.2018 e publicada no Diário do Poder Legislativo – 

DPL do dia 07.02.2018 (fl. 05 dos autos, frente e verso). 

Com efeito, o presente processo legislativo foi encaminhado a esta 

Procuradoria para exame e parecer, na forma do art. 3º, XX da Lei Complementar no. 

287/2004 e, distribuída a matéria, coube-me examiná-la e emitir parecer técnico. 

É o relatório. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

Cumpre assentar que o exame a ser realizado sobre o presente 

processo limitar-se-á aos aspectos estritamente jurídicos, especialmente com suporte 

nas matrizes constitucionais e legais que norteiam o processo legiferante pátrio. Com 
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efeito, não incumbe a Procuradoria invadir o mérito da proposição legislativa, muito 

menos imiscuir-se em questões que dizem respeito tão somente aos critérios 

políticos e de oportunidade e conveniência desta Casa de Leis. 

Inicialmente, analisar-se-á o aspecto formal, ou seja, se o procedimento 

previsto no art. 66 da CE/1989 foi devidamente cumprido.  

Nos termos do art. 66, §2º.1 da CE/1989, o Exmo. Governador do 

Estado pode, no prazo improrrogável e peremptório de 15 (quinze) dias úteis, vetar 

de forma irretratável e expressa, total ou parcialmente, projeto de lei aprovado pelo 

Poder Legislativo, fundamentando-se na existência de inconstitucionalidade (veto 

jurídico) ou de contrariedade ao interesse público (veto político), devendo, em 

seguida, comunicar, dentro de 48h (quarenta e oito horas), ao Exmo. Presidente da 

Assembleia Legislativa os motivos do veto. 

No caso em exame, houve obediência aos prazos previstos no art. 66, § 

2º, da CE/1989, porquanto o Autógrafo de Lei nº 209/2017, relativo ao Projeto de Lei 

nº 299/2016, foi entregue ao Exmo. Governador do Estado no dia 13.12.2017 (fl. 57 

dos autos do Projeto de Lei nº 299/2016), enquanto a comunicação das razões do 

veto total ao Exmo. Presidente da Assembleia Legislativa foi recebida em 02.01.2018 

(fl. 02). 

Da mesma forma, foram obedecidos os demais requisitos previstos no 

art. 66 da Constituição Estadual, tendo em vista que o veto foi aposto de forma 

expressa, escrita e fundamentada. 

                                           
1 Art. 66. Concluída a votação de um projeto, a Assembleia Legislativa o enviará ao Governador do Estado que, aquiescendo, o sancionará. 

(...) 
§ 2° Se o Governador do Estado considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total 

ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente 
da Assembleia Legislativa os motivos do veto. 

§ 3° O veto parcial deverá abranger texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. 

§ 4º O veto será apreciado pela Assembleia Legislativa dentro de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo 
voto da maioria absoluta dos Deputados. 

§ 5° Se o veto for rejeitado, será o projeto enviado ao Governador do Estado para promulgação. 

§ 6° Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no § 4°, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as 
demais proposições até sua votação final. 

§ 7° Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Governador do Estado, nos casos dos §§ 1° e 5°, o Presidente da 

Assembleia Legislativa a promulgará. Se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente fazê-lo. 
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Assim, opina-se pela constitucionalidade do veto total ao Projeto de Lei 

nº 299/2016, quanto ao aspecto do procedimento, tendo em vista que foi obedecido o 

previsto no art. 66 da CE/1989. 

Cabe ressaltar que o veto terá preferência sobre outra proposição na 

Ordem do Dia, para discussão e votação, conforme dispõe o art. 216, § 1º, I2, do 

Regimento Interno e o quórum para sua rejeição dar-se-á por maioria absoluta dos 

membros da Assembleia Legislativa, na forma dos art. 66, § 4º, da Constituição 

Estadual e art. 2303 do Regimento Interno.  

O regime de tramitação será especial, por força do art.148, III c/c arts. 

228 a 2314 do Regimento Interno. O processo de votação será nominal, conforme art. 

200, II c/c com o artigo 202, I5, do Regimento Interno. 

Logo, constata-se que inexiste vício de inconstitucionalidade no 

procedimento de tramitação do veto total em foco. 

Passa-se à análise dos fundamentos jurídicos expostos pelo Exmo. 

Governador do Estado para vetar totalmente o Autógrafo de Lei no. 209/2017, 

referente ao Projeto de Lei no. 299/2016.  

                                           
2 Art. 216.  Preferência é a primazia na discussão ou na votação de uma proposição sobre outra na Ordem do Dia. 

§ 1º As proposições terão preferência para discussão e votação na seguinte ordem:  

I – veto 
(...) 
3 Art. 230.   O veto será rejeitado quando contra o mesmo votar a maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa.  
4 Art. 228.  Recebido o projeto vetado e constatada a observância do prazo constitucional estabelecido para sanção, será imediatamente 
publicado na forma do artigo 120, com as razões do veto e despachado à Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação.  

§ 1º A partir da data do recebimento do veto, a Assembleia Legislativa terá o prazo de trinta dias para sua apreciação. 

§ 2º Será de cinco dias úteis, improrrogáveis, o prazo para que a Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação emita o seu 
parecer. 

§ 3º Decorrido o prazo do § 2º, o projeto de lei, as razões do veto e o parecer serão encaminhados à Mesa. 

§ 4º Após a leitura, o parecer será publicado e incluído na Ordem do Dia. 
§ 5º O projeto vetado e o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação serão submetidos a uma só discussão, 

podendo falar por dez minutos os líderes, o relator do veto e o autor ou autores da matéria vetada, seguindo-se imediatamente a votação. 
§ 6º A votação versará sobre o veto, votando a favor os que aprovarem e contra os que rejeitarem o veto. 

Art. 229.  Esgotado sem deliberação o prazo de trinta dias, o veto será colocado na Ordem do Dia da sessão imediata, sobrestadas as demais 

proposições até sua votação final. 
Art. 230.   O veto será rejeitado quando contra o mesmo votar a maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa.  

Art. 231.  Se o veto for rejeitado, será o projeto encaminhado ao Governador do Estado para promulgação, na forma do artigo 66, § 5º da 

Constituição Estadual. 
5 Art. 202.  A votação nominal será utilizada: 

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

(...) 
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O Projeto de Lei nº 299/2016 tem por finalidade instituir a política 

estadual de incentivo à produção de frutas in natura e de produtos derivados, nos 

seguintes termos (redação final): 

Art. 1º Esta Lei institui a Política Estadual de Incentivo à Produção de Frutas 
– PEIPF - que tem por objetivo o desenvolvimento das cadeias produtivas de 
frutas in natura e de produtos derivados no Espírito Santo, por meio de ações 
governamentais e de empreendimentos privados. 
Parágrafo único. Os incentivos a que se refere esta Lei destinam-se ao 
plantio, a industrialização e a comercialização de frutas in natura e de 
produtos derivados no mercado Estadual. 
 
Art. 2º As finalidades da PEIPF são as que se seguem: 
I – ampliar a produção e o processamento de frutas no Espirito Santo; 
II – estimular a elevação do consumo doméstico de frutas in natura e de 
produtos derivados; 
III – promover as exportações de frutas in natura e de produtos derivados; 
IV – reduzir as perdas e os desperdícios de frutas in natura ao longo da 
cadeia produtiva; 
V – divulgar e incentivar a Produção Integrada de Frutas (PIF), nos moldes do 
programa desenvolvido pela Secretaria Estadual de Agricultura, 
Abastecimento, Aquicultura e Pesca;  
VI – apoiar a produção orgânica de frutas; 
VII – desenvolver programas de treinamento e aperfeiçoamento da mão de 
obra empregada nas cadeias produtivas de frutas in natura e de produtos 
derivados; 
VIII – ampliar as políticas de financiamento e de seguro do crédito e da renda 
nas cadeias produtivas de frutas in natura e de produtos derivados ; 
IX – promover a modernização da logística de escoamento de produtos 
frutícolas e remover gargalos de infraestrutura; 
X – apoiar a pesquisa e a assistência técnica para o setor frutícola Estadual; 
XI – aumentar a capacidade do Poder Público para realizar análise de riscos 
nas cadeias produtivas, emitir certificados fitossanitários e efetuar a 
fiscalização das exportações e importações de frutas in natura e de produtos 
derivados; 
XII – desenvolver programas de incentivos ao agricultor familiar para o cultivo 
e processamento de frutas; e 
XIII – fomentar o associativismo nas cadeias de produção e processamento 
de frutas. 
 
Art. 3º São instrumentos da PEIPF: 
I – o crédito rural sob condições favorecidas, em especial no que se refere a 
taxas de juros e prazos de pagamentos; 
II – a pesquisa agronômica e a assistência técnica para a produção, o 
processamento e a comercialização de frutas; 
III – certificação de origem e de qualidade das frutas destinadas à 
comercialização no mercado interno e externo; 
IV – a Produção Integrada de Frutas (PIF), nos moldes do programa 
desenvolvido pela Secretaria Estadual de Agricultura, Abastecimento, 
Aquicultura e Pesca.  
 
 
Art. 4º Para a consecução dos objetivos previstos nesta Lei, a Política 
Estadual de Incentivo à Produção de Frutas contará com os seguintes 
recursos: 
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I – dotações orçamentárias do Estado; 
II – produto de operações de crédito internas e externas firmadas com 
entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiros; 
III – saldos de exercícios anteriores; e 
IV – outras fontes previstas em lei. 
 
Art. 5º Os recursos referidos no art. 4º se destinam a: 
I – apoiar o desenvolvimento da fruticultura, promovendo a disseminação de 
tecnologias que concorram para aumento da produtividade e da qualidade 
das frutas; 
II – fortalecer e expandir os segmentos da cadeia produtiva de frutas; 
III – realizar pesquisas, estudos e diagnósticos; 
IV – promover a capacitação tecnológica do setor; 
V – realizar melhorias na infraestrutura de apoio à produção e 
comercialização de frutas; 
VI – incrementar a cooperação técnica e financeira Nacional com organismos 
particulares e oficiais, relativa à fruticultura. 
 
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

O Governador do Estado, em sua Mensagem de Veto no. 465/2017, 

apresentou os seguintes fundamentos para sustentar o veto total ao dispositivo: 

“Em que pese o justo propósito que norteou a iniciativa parlamentar e 
a análise técnica realizada pela Secretaria de Estado da Agricultura, 
Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG), a Procuradoria Geral do Estado 
(PGE), ao apreciar os aspectos constitucionais, manifestou-se pelo veto total 
ao presente Autógrafo de Lei, pelas razões e argumentos que seguem 
transcritos:  

‘Da inconstitucionalidade formal – Reserva de iniciativa. 
Invasão da competência privativa do Chefe do Poder 
Executivo Estadual para legislar sobre matéria administrativa. 
Embora seja válido o objetivo da proposta em análise, qual 
seja, de criar medidas estratégicas no desenvolvimento rural 
sustentável com o objetivo de contribuir para a melhoria da 
qualidade dos produtos, garantindo a importância da 
fruticultura estadual, o presente autógrafo de lei incorreu em 
inconstitucionalidade formal, evidenciada pela inobservância 
do procedimento exigido pelos artigos 61, §1º, inciso II, alínea 
“e” e 84, incisos II e VI, alínea “a” , da Constituição Federal e 
artigo 63, parágrafo único, incisos III e VI , da Constituição 
Estadual.  

Trata-se, portanto, de proposta que pretende gerar despesa 
sem a necessária dotação orçamentária, cria política de 
ordem social, interferindo na organização, nas atribuições, 
nas competências e na estrutura inerente ao Poder Executivo, 
cuja atuação privativa é do chefe do poder executivo. 

Da simples leitura de seus arts. 3º, 4º e 5º, que tratam da 
forma como a política de incentivo será estabelecida, a forma 
de seu processamento e os recursos que serão utilizados, é 
possível notar a flagrante interferência parlamentar no 
funcionamento e organização da Administração Pública, cuja 
direção superior e a competência para dar início a processo 
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legislativo de leis que estabeleçam obrigações aos órgãos 
públicos são atribuídos ao Governador do Estado.  

Ao fixar ações a fim de viabilizar a política pretendida, tais 
como a concessão de crédito rural (art. 3º, I), certificação de 
qualidade das frutas (art. 3º, III), realização de pesquisas, 
estudos e diagnósticos (art.5º, III), promover a capacitação 
tecnológica do setor (art. 5º, IV), realizar melhorias na 
infraestrutura (art. 5º, V), acaba por implicar no 
estabelecimento de diretrizes para organização estatal, mais 
especificamente criando obrigações a Secretaria de 
Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG. 
Estabelece 

ainda, em seu art. 4º, I, que para a consecução dos seus 
objetivos contará com dotações orçamentária do Estado.  

Tratam-se de medidas que implicam, evidentemente, o 
aumento de despesas sem a necessária indicação dos 
recursos orçamentários disponíveis para tanto, em afronta ao 
art. 152, I, da Constituição Estadual.  

Somente o Chefe do Executivo pode legislar a respeito de 
matéria concernente a estruturação e funcionamento dos 
órgãos do Poder Executivo, as quais lhe são subservientes. É 
dele, também, a competência para, de acordo com a 
conveniência, oportunidade e disponibilidade de recursos, dar 
início ao processo legislativo das leis referentes à 
organização e atribuições dos órgãos da administração direta.  

No que concerne especificamente à criação de programas, 
campanhas e políticas públicas, como é o caso do presente 
autógrafo, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no 
sentido de que essas normas são inconstitucionais, por 
afrontarem o artigo 61, §1º, II, alínea “e”, da Constituição 
Federal (ADI-MC 2799/RS. Tribunal Pleno. Relator Ministro 
Marco Aurélio. Julgado em 01/04/04. Publicado em 21/05/04 
// ADI-MC 1144/RS. Tribunal Pleno. Relator Ministro 
Francisco Rezek. Julgado em 23/02/95. Publicado em 
04/05/01 // ADI 3178/AP. Tribunal Pleno. Relator Ministro 
Gilmar Mendes. Julgado em 27/09/06. Publicado em 02/03/07 
// ADI 31/80/AP. Tribunal Pleno. Relator Ministro Joaquim 
Barbosa. Julgado em 17/05/07. Publicado em 14/06/07). 

Sendo assim, o autógrafo de lei em análise, de iniciativa 
parlamentar, ao invadir competência do Poder Executivo, 
pretendendo instituir política estadual e promover ações com 
vistas a incentivar à produção de frutas no Estado do Espírito 
Santo, incorreu em vício de inconstitucionalidade conforme já 
evidenciado. Consoantes às considerações aqui expendidas, 
conclui-se que o Autógrafo de Lei nº 209/2017 deve ser 
objeto de veto total.’ 

Como se verifica, o presente Autógrafo incorre em vício de 
inconstitucionalidade por ofensa ao disposto nos artigos 61, §1º, inciso II, 
alínea “e” e 84, incisos II e VI, alínea “a” , da Constituição Federal e artigo 63, 
parágrafo único, incisos III e VI , da Constituição Estadual, razão pela qual se 
impõe o veto jurídico total ao Autógrafo de Lei nº 209/2017, referente ao 
Projeto de Lei nº 299/2016.” 
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Conforme se extrai de sua justificativa, o Governador do Estado 

embasou seu veto jurídico total por suposto vício de iniciativa, alegando que no caso 

em análise a iniciativa em propor a matéria seria privativa do Chefe do Executivo. 

Peço vênia para discordar de tal entendimento, pelos motivos que passo a expor. 

Em sua argumentação, a Procuradoria Geral do Estado (PGE) cita as 

seguintes jurisprudências do Supremo Tribunal federal: ADI-MC 2799/RS, ADI-MC 

1144/RS, ADI 3178/AP, ADI 31/80/AP. Cumpre analisar cada uma delas, a fim de 

demonstrar que os dispositivos legais atacados não possuem qualquer semelhança 

com o Projeto de Lei no. 299/2016. 

A ADI-MC 2799/RS teve por finalidade arguir a inconstitucionalidade 

formal da Lei Estadual nº 11.605/2001, de iniciativa parlamentar, que “Cria o 

Programa de Desenvolvimento Estadual do Cultivo e Aproveitamento da Cana-de-

Açúcar e seus derivados – PRODECANA – no Rio Grande do Sul”. Nas palavras do 

Ministro Marco Aurélio, relator, “tem-se lei, sem a iniciativa do chefe do Poder 

Executivo, que versa sobre programa de desenvolvimento estadual do cultivo e 

aproveitamento da cana-de-açúcar – artigo 1º -, a dispor sobre o respectivo 

gerenciamento pela Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento – 

artigo 2º. Mais do que isso, o artigo 3º revela a criação de uma Secretaria 

Executiva consignando a respectiva composição e estabelecendo que os 

integrantes serão recrutados entre os servidores da Secretaria de Estado da 

Agricultura. Seguem-se o artigo 4º, a conter as atribuições da Secretaria Executiva; 

os artigos 5º e 6º, prevendo a atuação do Estado no incentivo ao programa, e o artigo 

7º, a registrar a participação da Administração estadual direta e indireta, que prestará 

a colaboração necessária à implementação do programa. No artigo 7º, alude-se, 

ainda, aos recursos técnicos, materiais e financeiros. [...]”. Como se percebe, a lei 

atacada criava uma Secretaria Executiva e determinava-lhe atribuições, bem como 

sua composição, em evidente invasão à esfera de iniciativa privativa do Chefe do 

Executivo. Configurada, portanto, indiscutível inconstitucionalidade formal. 

O Projeto de Lei no. 299/2016, por sua vez, não cria nenhuma 

Secretaria e não atribui nova função a Secretarias já existentes. Cria apenas política 
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pública, diretrizes, e não invade a esfera de iniciativa do Chefe do Executivo. 

Portanto, a jurisprudência mencionada não se aplica a este caso concreto, porque o 

dispositivo legal nela atacado não guarda nenhuma semelhança com o presente 

Projeto de Lei. 

O mesmo se aplica à ADI-MC 1144/RS, que ataca dispositivo legal, de 

iniciativa parlamentar, que criou novo órgão da Administração pública estadual. In 

verbis: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 10.238/94 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA 
ESTADUAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO AOS MUNICÍPIOS. 
CRIAÇÃO DE UM CONSELHO PARA ADMIUNISTRAR O PROGRAMA. LEI 
DE INICIATIVA PARLAMENTAR. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 61, § 1º, INCISO 
II, ALÍNEA "E", DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Vício de iniciativa, vez 
que o projeto de lei foi apresentado por um parlamentar, embora trate de 
matéria típica de Administração. 2. O texto normativo criou novo órgão na 
Administração Pública estadual, o Conselho de Administração, 
composto, entre outros, por dois Secretários de Estado, além de 
acarretar ônus para o Estado-membro. Afronta ao disposto no artigo 61, § 1º, 
inciso II, alínea "e" da Constituição do Brasil. 3. O texto normativo, ao cercear 
a iniciativa para a elaboração da lei orçamentária, colide com o disposto no 
artigo 165, inciso III, da Constituição de 1988. 4. A declaração de 
inconstitucionalidade dos artigos 2º e 3º da lei atacada implica seu 
esvaziamento. A declaração de inconstitucionalidade dos seus demais 
preceitos dá-se por arrastamento. 5. Pedido julgado procedente para declarar 
a inconstitucionalidade da Lei n. 10.238/94 do Estado do Rio Grande do Sul. 
 

Assim, também não há que se falar em semelhança ao presente Projeto 

de Lei, que estabelece diretrizes sem, contudo, criar órgão ou dar nova atribuição a 

órgão existente – enfim, sem invadir a esfera privativa do Chefe do Executivo. 

A lei atacada pela ADI 3178/AP também difere do presente Projeto de 

Lei, pois cria expressa e especificamente novas atribuições a órgão do Poder 

Executivo e, além disso, exige o estabelecimento de dotações orçamentárias próprias 

nos orçamentos dos futuros exercícios, em evidente afronta ao art. 165, II da 

CRFB/1988.  

Por fim, a ADI 31/80/AP, também ataca lei estadual que não se 

assemelha com o presente caso, já que institui sistema que ficará a cargo de 

secretaria estadual e cria novas obrigações para órgãos e entidades estaduais. 
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O Projeto de Lei no. 299/2016 em nenhum momento invade tais 

campos. Como já dito, é norma programática que apenas cria política pública, 

diretrizes, estabelecendo a finalidade, os instrumentos desta política e suas fontes de 

recursos e destinações, sem criar nova atribuição a órgão do Poder Executivo. 

Verifica-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se 

posicionando favoravelmente à iniciativa parlamentar para a iniciativa de leis que 

instituem políticas públicas, desde que não promova o redesenho de órgãos do 

Executivo. In verbis: 

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Lei de iniciativa 
parlamentar a instituir programa municipal denominado “rua da saúde”. 
Inexistência de vício de iniciativa a macular sua origem. 1. A criação, por lei 
de iniciativa parlamentar, de programa municipal a ser desenvolvido em 
logradouros públicos não invade esfera de competência exclusiva do Chefe 
do Poder Executivo. 2. Inviável a análise de outra norma municipal para 
aferição da alegada inconstitucionalidade da lei. 3. Agravo regimental a que 
se nega provimento. 
(STF - RE: 290549 RJ, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 
28/02/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-064 DIVULG 28-03-2012 PUBLIC 29-03-2012) 
 
 

Nas palavras do Ministro Dias Toffoli, relator do processo: 

“O inconformismo não merece prosperar. Isso porque, ao contrário do 
asseverado pelo agravante, a edição da referida lei, decorrente de iniciativa 
parlamentar, não representou invasão da esfera de competência privativa do 
Chefe do Poder Executivo local.  
A leitura das normas desse diploma legal, apontadas como representativas 
dessa violação, a tanto não autorizam, na medida em que a criação do 
programa instituído por meio dessa lei apenas tinha por objetivo fomentar a 
prática de esportes em vias e logradouros públicos, tendo ficado 
expressamente consignado nesse texto legal que “a implantação, 
coordenação e acompanhamento do programa ficará a cargo do órgão 
competente do Poder Executivo”, a quem incumbirá, também, aprovar as vias 
designadas pelos moradores para a realização do programa.  
Vê-se, portanto, que a competência do Chefe do Poder Executivo local para 
disciplinar o uso das vias e logradouros públicos de sua urbe foi devidamente 
preservada pela referida lei.” 
 
 

Trancrevemos aqui trecho esclarecedor do parecer da Procuradoria (fls. 

13/20 dos autos do Projeto de Lei no. 299/2016): 

“(...) O projeto ora em análise não imprime qualquer inovação no 
ordenamento jurídico estadual, mas tão-somente institui políticas públicas 
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(...), onde o comando normativo previsto não gera atribuição para qualquer 
órgão público, na medida em que a regulação possui natureza meramente 
programática, ou seja, não promove “dever ser” (obrigação legal), mas, 
exclusivamente, direcionamento facultativo para o Poder Público estadual.” 
 
 

Cabe destacar que 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. 

O Projeto de Lei em questão não contém matéria relativa a 

funcionamento e atribuições de órgão do Poder Executivo. Não cria novas 

incumbências a órgão do Poder Executivo nem interfere na sua organização 

administrativa. Tampouco o argumento de que gera de despesas não se presta a 

afastar a possibilidade de iniciativa parlamentar. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é nesse sentido: 

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta 
de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de 
Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e 
cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. 
Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. 
Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, 
embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua 
estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de 
servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da 
jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.(ARE 878911 
RG / RJ - RIO DE JANEIRO. REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. 
Julgamento: 29/09/2016. Órgão Julgador: Tribunal Pleno - meio eletrônico. 
PUBLIC 11-10-2016) 

 
 

Por fim, ressalta-se que a política pública ora proposta está em sintonia 

com a Política Agrícola Nacional, em especial com o art. 187 da CRFB/1988 e com 

os preceitos da Lei no. 8.171/1991, que dispõe sobre esta política. 

Assim, discordo do veto jurídico ao Projeto de Lei no. 299/2016, por 

entender não haver, no caso em questão, iniciativa privativa do Chefe do Executivo 
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para legislar sobre a matéria, tendo em vista que não se trata de matéria relacionada 

a funcionamento e a novas atribuições de órgãos do Poder Executivo. 

São estas as considerações pertinentes na análise da mensagem de 

veto em análise. 

 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opina-se pela REJEIÇÃO do veto total (Mensagem 

de Veto nº 465/2017) aposto ao Projeto de Lei no. 299/2016, de autoria do Deputado 

Estadual Freitas, que deu origem ao Autógrafo de Lei no. 209/2017, tendo em vista 

que este não incorre em vício de inconstitucionalidade, com base na argumentação 

constante deste parecer. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

 

Vitória/ES, 16 de fevereiro de 2018. 

 

DIOVANA BARBOSA LORIATO HERMESMEYER 

Procuradora da ALES 
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