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PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

PARECER LEGISLATIVO 

 

 

Projeto de Lei n.º: 132/2020  

Autora: Deputada Janete de Sá 

Assunto: Cria a Política Pública “Programa Estadual de Alimentação Social – 

PEAS”. 

 

 

I – RELATÓRIO 

 

Trata-se de projeto de lei de iniciativa da Excelentíssima 

Senhora Deputada Janete de Sá, que apresenta o seguinte assunto: Cria a 

Política Pública “Programa Estadual de Alimentação Social – PEAS. 

 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa em exercício de 

juízo de delibação que lhe impõe o art. 120 do Regimento Interno (Resolução 

nº 2.700/2009) proferiu o despacho da fl. 02, no qual admitiu a tramitação da 

proposição entendendo, a priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou 

um dos demais vícios previstos na norma regimental. 

 

A proposição que foi protocolizada no dia 21 de fevereiro de 

2020, lida no expediente da sessão ordinária realizada no dia 02 de março de 

2020. 

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 
360030003900340031003A00540052004100
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No que tange a publicação no Diário do Poder Legislativo, não 

se pode dispensá-la, o que deve ser providenciada pelo órgão competente 

desta Casa Legislativa em momento posterior a elaboração deste parecer. 

 

Os presentes autos foram conclusos para elaboração de 

parecer técnico, nos termos do art. 121 do Regimento Interno desta Casa de 

Leis - Resolução nº 2.700/2009. 

 

É o relatório. 

 
 

II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 
A- ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 

MATERIAL  

A.1 - Competência legislativa para dispor sobre a matéria e 

competência de iniciativa  

 

Verifica-se a competência estadual para legislar sobre o tema 

em debate, por se tratar de matéria que visa criar a Politica Pública 

“Programa Estadual de Alimentação Social – PEAS”, nos termos do art. 23, 

inciso VIII e 24, inciso VI, da Constituição da República, in verbis: 

 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios 

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o 

abastecimento alimentar 

 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre: 

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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VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa 

do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e 

controle da poluição 

 

Mostra-se pertinente citar trecho do parecer do mestre IVES 

GANDRA DA SILVA MARTINS1 adotou o entendimento, segundo o qual, 

inexiste hierarquia quando se trata de competência comum (competência de 

atribuições e legislativa) entre os entes da federação (União, Estados, DF e 

Municípios), de maneira a conferir o caráter constitucional da exação em 

foco. Vejamos: 

 
“Na competência comum, isto é, na competência de atribuições e 

legislativa, todos os entes federativos podem atuar, cuidando, 

portanto, o constituinte, de “esferas” de competência e não de 

“níveis” de competência. Há, portanto, a mesma hierarquia 

legislativa. 

Nenhuma restrição foi colocada a seu exercício. Nem mesmo o 

§ único, na nova redação da E.C. 53/06, introduziu qualquer 

limitação hierárquica, pois cuida de que a lei complementar, 

ainda não produzida, será para regular tão somente a 

COOPERAÇÃO e não a HIERARQUIZAÇÃO ou dependência de 

uma entidade a outra. 

Nas matérias definidas no texto constitucional podem as entidades 

federativas agir livremente, não havendo, pois, qualquer espécie de 

barreira a seu exercício ou de subordinação de uma a outra 

entidade federativa. Todas são iguais, justificando seu exercício 

sempre que o interesse público o imponha” 18. (negritei) 

 
 

                                                 
1
 Parecer publicado no link http://www.gandramartins.adv.br/parecer/detalhe/id/PA00442 que 

cita como fonte: Revista Dialética de Direito Tributário, n. 200, maio/2012, p. 110-131; 
Revista dos Tribunais, vol. 919, maio/2012, p. 403-439. 

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 
360030003900340031003A00540052004100
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A inconstitucionalidade de uma norma pode ser caracterizada 

sobre diversos aspectos, que vão desde a forma de sua elaboração, até o 

conteúdo propriamente dito.  É valioso cita o ensinamento do Ministro do 

Excelso Supremo Tribunal LUÍS ROBERTO BARROSO: 

 

 "A Constituição disciplina o modo de produção das leis e demais 

espécies normativas primárias, definindo competências e 

procedimentos a serem observados em sua criação. De parte isso, 

e sua dimensão substantiva, determina condutas a serem 

seguidas, enuncia valores a serem preservados e fins a serem 

buscados. Ocorrerá inconstitucionalidade formal quando um 

ato legislativo tenha sido produzido em desconformidade com 

as normas de competência ou com o procedimento 

estabelecido para seu ingresso no mundo jurídico. A 

inconstitucionalidade será material quando o conteúdo do ato 

infraconstitucional estiver em contrariedade com alguma 

norma substantiva prevista na Constituição, seja uma regra ou 

um princípio" ( in O controle de Constitucionalidade no Direito 

Brasileiro, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 26). 

 
O Pretório Excelso, em razão dos inúmeros questionamentos e 

divergências, pacificou o entendimento, no sentido de inexistir competência 

exclusiva para iniciar o processo legislativo sobre matéria no âmbito da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

 

No que diz respeito à iniciativa parlamentar para deflagrar o 

presente procedimento legislativo não se pode cogitar inconstitucionalidade, 

tendo em vista que não se trata de competência exclusiva. 

 

A Politica Pública que cria o “Programa Estadual de 

Alimentação Social – PEAS” não fere iniciativa do Chefe do Executivo, 

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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vez que não cria atribuições, mas somente trás diretrizes, princípios de 

política pública agrícola.  

 

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)  

 

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. 

 

O presente projeto de lei não cria atribuição à Secretaria do 

Governo do Estado, apenas estabelece maior amplitude a um fomento 

estabelecida pela política estadual de agricultura, posto que, são 

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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normas de diretrizes, vetores apta a indicar uma política de qualidade, 

que se faz necessária.  

 

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 

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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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) 

 

Sob esse ponto de vista, portanto, não existem óbices jurídicos 

à implementação das medidas previstas neste projeto de lei de iniciativa 

parlamentar. 

 

Ademais, entende-se que a eventual geração de despesa e a 

maior amplitude de um ponto específico da implementação da política 

pública, por si só, não teriam o condão de descaracterizar a sua 

constitucionalidade.  

 

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 

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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abranger toda e qualquer situação que crie despesa 

para o Estado-membro, em especial quando a lei 

prospere em benefício da coletividade.  

 

Observa-se que se este projeto criasse, modificasse ou 

extinguisse qualquer atribuição institucional de algum órgão do Poder 

Executivo ou se interferisse em contratos celebrados exclusivamente pelo 

Poder Executivo, restaria caracterizada a inconstitucionalidade formal. 

 

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 este que vem a ratificar a constitucionalidade desta 

proposição.  

 

Neste contexto, resta caracterizada a competência estadual 

para legislar sobre a matéria em debate por se tratar competência 

suplementar do Estado. 

 

Com efeito, não resta caracterizada a infringência ao artigo 

63, parágrafo único, incisos I e VI da Constituição Estadual, pois artigos 

da lei não  criam atribuições e não interferem na organização 

administrativa de órgãos do Poder Executivo Estadual (Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente).  

 

A.2 - Espécie normativa 

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 artigo 61, inciso III, da Constituição Estadual2 prevê como 

uma das espécies normativas a Lei Ordinária. Nesse mesmo sentido, dispõe 

o artigo 141, inciso II do Regimento Interno3.  

 

Logo, verifica-se a compatibilidade da presente proposição com 

os textos normativos citados. 

 

A.3 – Regime inicial de tramitação da matéria, quórum para 

sua aprovação e processo de votação 

O referido projeto de lei deve seguir o procedimento ordinário, 

conforme preceitua o artigo 148, inciso II do Regimento Interno4 (Resolução 

nº 2.700/2009). 

No que diz respeito ao quórum de aprovação, consoante o 

artigo 194 do Regimento Interno5 (Resolução nº 2.700/2009), é necessária a 

maioria simples dos membros desta Casa de Leis, desde que presente a 

maioria absoluta dos nobres Deputados. 

 

Quanto ao processo de votação a ser utilizado, segundo a 

inteligência do artigo 200, inciso I, do Regimento Interno6 (Resolução nº 

2.700/2009), o processo a ser utilizado é o simbólico. 

 

                                                 
2
 Art. 61. O processo legislativo compreende a elaboração de: 

(...) 
III - leis ordinárias; 
3
 Art. 141.  A Assembleia Legislativa exerce sua função legislativa por via das seguintes 

proposições: 
(...) 
II - projeto de lei; 
4
 Art. 148.  As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: 

(...) 
II - ordinária; 
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 

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 
360030003900340031003A00540052004100
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Por fim, quanto à discussão e votação, ressalta-se que deverá 

ser observado o contido no art. 150, do Regimento Interno7 (Resolução nº 

2.700/2009). 

 

A.4 – Constitucionalidade material 

Inicialmente, é válida a citação dos ensinamentos do Ministro do 

Excelso Supremo Tribunal Federal, GILMAR FERREIRA MENDES8: 

 

“Os vícios materiais dizem respeito ao próprio conteúdo ou ao 

aspecto substantivo do ato, originando-se de um conflito com 

regras ou princípios estabelecidos na Constituição. 

A inconstitucionalidade material envolve, porém, não só o contraste 

direto do ato legislativo com o parâmetro constitucional, mas 

também a aferição do desvio de poder ou do excesso de poder 

legislativo.  

É possível que o vício de inconstitucionalidade substancial 

decorrente do excesso de poder legislativo constitua um dos mais 

tormentosos temas do controle de constitucionalidade hodierno. 

Cuida-se de aferir a compatibilidade da lei com os fins 

constitucionalmente previstos ou de constatar a observância do 

princípio da proporcionalidade, isto é, de se proceder à censura 

sobre a adequação e a necessidade do ato legislativo.” 

 
 
Como se trata de matéria atinente política pública de agricultura, 

não há falar em violação a Direitos Humanos previstos seja na Constituição 

da República, seja na Constituição Estadual. 

 

                                                 
7
 Art. 150. Salvo as propostas de emenda constitucional, que são sujeitas a dois turnos de 

discussão e votação, os demais projetos sofrerão uma discussão e uma votação. 
8
 MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 

Direito Constitucional. 2. Ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 1.013.  

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 
360030003900340031003A00540052004100
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Prosseguindo, conforme o Ato 964/2018 exige análise, cumpre 

esclarecer que não existe violação ao princípio da isonomia, ao direito 

adquirido, ao ato jurídico perfeito e a coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, 

da Constituição da República). 

 

Faz-se necessário lembrar não restar caracterizado desvio de 

poder ou excesso de poder legislativo, uma vez que a presente proposição 

visa a estabelecer maior ampliação da política estadual agricultura. 

 

B - JURIDICIDADE E LEGALIDADE:  

A despeito dos requisitos acima elencados, pode-se depreender 

que o presente projeto de lei respeita as demais formalidades previstas no 

Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009).  

 

Assim, infere-se o completo respeito à legislação 

infraconstitucional conforme fundamentação supra. 

 

C - TÉCNICA LEGISLATIVA:  

 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa, adota-se o Estudo de 

Técnica Legislativa elaborado pela Diretoria de Redação ficando evidenciado 

o atendimento às regras previstas na Lei Complementar Federal nº 95/98, que 

rege a redação dos atos normativos. 

 

 

 

 

 

 

 

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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III – CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opina-se pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 

132/2020, de autoria da Excelentíssima Senhora Deputada Janete de Sá. 

 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

 

Vitória/ES, 11 de Março de 2020. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Procurador da Assembleia Legislativa ES 
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