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PROCURADORIA  LEGISLATIVA 

 

Parecer técnico jurídico  

Projeto de Lei n.º: 271/2018  

Mensagem Governamental: 153/2018 

Autor: Governador do Estado  

Ementa: Abre o Crédito Especial no valor de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de 

reais), em favor da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, 

Aquicultura e Pesca – Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e 

Extensão Rural - INCAPER.  

 

I – RELATÓRIO 

 

Trata-se de projeto de lei ordinária de iniciativa do Excelentíssimo Senhor 

Governador do Estado que apresenta a seguinte ementa: “Ementa: Abre o 

Crédito Especial no valor de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), em favor 

da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca – 

Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – 

INCAPER”.  

 

Em sua justificava faz uma exposição do que pretende com o Projeto em 

análise. Síntese: “RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS E RESTAURAÇÃO DA 

COBERTURA FLORESTAL – MANGARA”. 

 

A Mesa Diretora em juízo de delibação que lhe impõe o art. 120 do Regimento 

Interno – Resolução nº 2.700/2009, proferiu o despacho no qual admitiu a 

tramitação regular da proposição.. 

 

A proposição que foi lida no expediente da sessão ordinária realizada no dia 

29/10/2018. Foi publicada no Diário do Poder Legislativo do dia 30/10/2018. 
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A Diretoria de Redação elaborou estudo técnico manteve o texto original sem 

alterações. 

  

O Projeto de Lei 271/2018, veio à Procuradoria legislativa para elaboração do 

parecer técnico, na conformidade do disposto no art. 121 do Regimento 

Interno. Designado pelo Procurador Geral, coube-me a tarefa de oferecer 

parecer técnico jurídico quanto a constitucionalidade e técnica legislativa. 

 

Assim, é o relatório. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

DA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL 

 

O Projeto de Lei visa abrir crédito especial no valor de R$ 1.000.000,00 (Um 

milhão de reais), em favor da Secretaria de Estado da Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca – Instituto Capixaba de Pesquisa, 

Assistência Técnica e Extensão Rural – INCAPER.    

 

Pois bem, de pronto, verifica-se a competência legislativa estadual para iniciar 

o procedimento, por se tratar de matéria relacionada a interesse 

manifestamente do Poder Executivo; não fluindo qualquer vício de  

inconstitucionalidade. 

 

Quanto à abertura de crédito especial, o art. 167 da Constituição Federal 1988, 

diz que “São vedados: V – a abertura de crédito suplementar ou especial sem 

prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;”. 

A Carta exige a existência de recursos disponíveis para suportar as novas 

despesas. 
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Os créditos especiais são autorizações constantes na Lei Orçamentária para a 

realização de despesas. São autorizações de despesas não computadas ou 

insuficientemente dotadas na lei de orçamento. Estes créditos classificam-se 

em Especiais, isto é, os destinados as despesas para às quais não haja 

dotação orçamentária específica. 

 

Desta forma, compete ao Governador do Estado iniciar o mencionado processo 

nos termos do disposto no art. 2º1 c/c art. 612 e art. 84, III3, todos da CF/1988 e, 

por simetria, aos arts. 174, 635 e 91, II6, todos da CE/1989. 

 

De maneira que não há que se falar em inconstitucionalidade por vício de 

iniciativa, uma vez que a matéria atende todos os termos constitucionais, tanto 

federal, bem como estadual. 

 

Espécie normativa 

 

Pelo texto examinado, conclui-se que deve a matéria em exame ser objeto de 

lei ordinária, sendo, portanto, a proposição encontra-se perfeitamente redigida 

nos precisos termos artigo 61, inciso III, da Constituição Estadual, que prevê 

como uma das espécies normativas a Lei Ordinária. Como prevê o disposto no 

artigo 141, inciso II do Regimento Interno. 

 

Regime inicial de tramitação da matéria, quórum para sua aprovação e 

processo de votação a ser utilizado. 

                                                 
1
 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

2
 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos 

Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, 
aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição. 
3
 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: [...] 

III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição; 
4
 Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

5
 Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do 

Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta 
Constituição. 
6
 Art. 91. Compete privativamente ao Governador do Estado: [...] 

II - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição; 
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O referido projeto de lei deve seguir o procedimento ordinário, conforme 

preceitua o artigo 148, inciso II do Regimento Interno7 (Resolução nº 

2.700/2009). 

 

No que diz respeito ao quórum de aprovação, consoante o artigo 194 do 

Regimento Interno (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 Interno (Resolução nº 2.700/2009), o processo a 

ser utilizado é o simbólico. 

 

Por fim, quanto à discussão e votação, ressalta-se que deverá ser observado o 

contido no art. 150, do Regimento Interno8 (Resolução nº 2.700/2009). 

 

Constitucionalidade material do projeto: - aqui cabe a citação dos 

ensinamentos do Ministro do Excelso Supremo Tribunal Federal:-  GILMAR 

FERREIRA MENDES9: 

 

“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.  

                                                 
7
 Art. 148.  As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: 

(...) 
II - ordinária; 
8
 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. 
9
 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.  
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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 reservada a interesse da administração pública não 

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

República, seja na Constituição Estadual. 

 

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 encontra-se 

amplamente respaldada como fundamentado no texto constitucional e 

infraconstitucional. 

 

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).  

 

TÉCNICA LEGISLATIVA:  

 

Verifica-se que o projeto de lei em foco foi estruturado em 03 (três) partes 

básicas: parte preliminar, compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o 

enunciado do objeto e a indicação do âmbito de aplicação das disposições 
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normativas; parte normativa, compreendendo o texto das normas de conteúdo 

substantivo relacionadas com a matéria regulada; e parte final, compreendendo 

as disposições pertinentes às medidas necessárias à implementação das 

normas de conteúdo substantivo, às disposições transitórias, se for o caso, a 

cláusula de vigência e a cláusula de revogação, quando couber.  

 

A vigência da lei está indicada de maneira expressa, respeitando o art. 8º da 

LC 95/98. In casu, é necessário ressaltar, à vigência, os créditos especiais 

devem ser executados no exercício de sua autorização, em observância ao 

princípio da anualidade do orçamento. Todavia, caso algum crédito especial ou 

extraordinário seja autorizado mais para o fim do ano, a Constituição Federal 

de 1988 permite no art. 167, § 2º, a reabertura do eventual saldo desse crédito 

no próximo exercício.  

 

A propositura atendeu ao contido no art. 7º e respectivos incisos, da LC nº 

95/98, pois o primeiro artigo do texto indica o objeto da lei e o respectivo âmbito 

de aplicação; a proposição não contém matéria estranha ao seu objeto ou a 

este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão; o âmbito de 

aplicação da lei está estabelecido de forma específica de maneira a possibilitar 

o conhecimento técnico ou científico da área respectiva.  

 

Cumpridas as regras do art. 10, tendo em vista que: a unidade básica de 

articulação é o artigo, indicado pela abreviatura "Art.", seguida de numeração 

ordinal até o nono e cardinal a partir deste; os artigos desdobraram-se em 

parágrafos; os parágrafos estão representados pelo sinal gráfico "§", seguido de 

numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste, utilizando-se, quando 

existente apenas um, a expressão "parágrafo único" por extenso. 

 

Da mesma forma, também respeitadas às regras do art. 11 da LC 95/98, uma 

vez que as disposições normativas foram redigidas com clareza, precisão e 

ordem lógica. 
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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, atendida pelo projeto em comento. 

 

CONCLUSÃO 

 

À vista do exposto, opinamos pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 

boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 271/2018, encaminhado pela 

Mensagem nº 153/2018, de autoria do Excelentíssimo Senhor Governador do 

Estado. 

 

É o parecer. 

 

Diretoria da Procuradoria Legislativa, 06 de novembro de 2018. 

 

 

   Fernando José Silva - Procurador 
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