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                                         RELATÓRIO 

      Trata-se do Projeto de Lei nº 364/2017, de autoria do Deputado 

Freitas, tem por finalidade Instituir a Política Estadual de Incentivo ao Uso da 

Energia Solar Fotovoltaica. 

       A matéria foi protocolada em 27/09/2017, lida no expediente da 

Sessão Ordinária do dia 02/10/2017, publicada no dia 09/10, conforme fl. 

34/35. 

       Em apertada síntese, são estas as questões de fato e de direito com 

suporte nas quais passo a emitir o presente parecer, de acordo com o artigo 41, 

inciso I, do Regimento Interno. 

 

       É o relatório. 
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PARECER DO RELATOR 

DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA LEGALIDADE, DA 

CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL E DA JURIDICIDADE. 

         O Projeto de Lei nº 364/2017, de autoria do Deputado Freitas, tem 

por finalidade “Instituir a Política Estadual de Incentivo ao Uso da Energia Solar 

Fotovoltaica”.  

         Com arrimo no exame jurídico proferido pela Coordenação da 

Setorial Legislativa da Procuradoria que foi acolhido na sua integralidade pelo 

Senhor Procurador Geral Dr. Rafael Henrique Guimarães de Freitas, passo a 

proferir a minha recomendação aos ilustres pares desta Comissão:  

Da leitura do presente projeto, nota-se que o intuito é a concentração 

das ações que tratam da energia limpa, bem como sistematização da sua 

produção, distribuição e utilização; mobilizando a sociedade a adoção da 

sustentabilidade: 

“O planeta está sofrendo os efeitos de uma crise energética sem 

precedentes. Nas mais diferentes esferas de representação, a 

sociedade está se mobilizando pela sustentabilidade. Nesse 

contexto, destacam-se as fontes energéticas renováveis e não 

poluentes como a solar.  

 

A instalação de uma unidade fotovoltaica proporciona uma 

redução na conta de energia de forma instantânea, além de 

contribuir com o sistema elétrico como um todo.  

 

Investimentos globais em energia limpa precisam dobrar até 2020 

para evitar que as metas relacionadas às mudanças climáticas não 

sejam cumpridas, segundo afirmou a Agência Internacional de 

Energia (AIE) em 2012.  
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Uma avaliação como essa compele governos e sociedade a se 

engajarem de forma obstinada na geração e utilização de energia 

limpa. E não há maneira de incrementar essa modalidade de 

energia sem aplicação de maiores volumes de recursos financeiros 

e novas tecnologias.  

 

A alta dependência de combustíveis fósseis continua sendo uma 

forte ameaça para segurança energética, consequentemente um 

sério obstáculo ao crescimento econômico estável e ao bem-estar 

global, conforme destacam as autoridades da AIE.  

 

O objetivo do Projeto de Lei que ora proponho é concentrar as 

ações que tratam da energia limpa, bem como sistematizar sua 

produção, distribuição e utilização.  

É inadiável aumentar a proporção de energia limpa na matriz 

energética capixaba, pois o nosso potencial é diferenciado em relação 

a qualquer outro estado, tendo em vista nossas dimensões, condições 

climática e disponibilidade de terras e outros recursos. A despeito 

desse aspecto favorável, o Estado ainda sofre com a falta de 

tecnologia adequada para a exploração da energia limpa em sua 

plenitude.”. 

 

           Sob o prisma da constitucionalidade e legalidade, entendemos que 

o Projeto em análise não encontra obstáculo para tramitar regularmente nesta 

Casa de Leis, eis que a matéria trata-se de um programa de política pública. 

 

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. 
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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). 

 

É importante frisar ser notório que o Supremo Tribunal Federal 

entende que leis de iniciativa parlamentar que interferem na organização 

administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo, e que criam, 

modificam ou extinguem a infraestrutura e atribuições das Secretarias de 

Estado e órgãos do Poder Executivo, são inconstitucionais por ofensa ao art. 61, 

§ 1º, inciso II, alínea ‘a’ da Constituição da República, e, por simetria, ao art. 63, 

parágrafo único, incisos III e VI, da Constituição Estadual.   

 

Nesse sentido, importante verificar a jurisprudência do Excelso 

Pretório acerca do tema: 
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EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. 

Representação de inconstitucionalidade de lei municipal em face de Constituição 

Estadual. Processo legislativo. Normas de reprodução obrigatória. Criação de 

órgãos públicos. Competência do Chefe do Poder Executivo. Iniciativa 

parlamentar. Inconstitucionalidade formal. Precedentes. 1. A orientação deste 

Tribunal é de que as normas que regem o processo legislativo previstas na 

Constituição Federal são de reprodução obrigatória pelas Constituições dos 

Estados-membros, que a elas devem obediência, sob pena de incorrerem em vício 

insanável de inconstitucionalidade. 2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de 

iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos públicos, haja 

vista que essa matéria é afeta ao Chefe do Poder Executivo. 3. Agravo regimental 

não provido. (RE 505476 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, 

julgado em 21/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 05-09-2012 

PUBLIC 06-09-2012) (original sem destaque) 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ALAGONA N. 6.153, DE 

11 DE MAIO DE 2000, QUE CRIA O PROGRAMA DE LEITURA DE JORNAIS E 

PERIÓDICOS EM SALA DE AULA, A SER CUMPRIDO PELAS ESCOLAS DA REDE 

OFICIAL E PARTICULAR DO ESTADO DE ALAGOAS. 1. Iniciativa privativa do Chefe 

do Poder Executivo Estadual para legislar sobre organização administrativa no 

âmbito do Estado. 2. Lei de iniciativa parlamentar que afronta o art. 61, § 1º, inc. 

II, alínea e, da Constituição da República, ao alterar a atribuição da Secretaria 

de Educação do Estado de Alagoas. Princípio da simetria federativa de 

competências. 3. Iniciativa louvável do legislador alagoano que não retira o vício 

formal de iniciativa legislativa. Precedentes. 4. Ação direta de 

inconstitucionalidade julgada procedente.(ADI 2329, Relator(a):  Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2010, DJe-116 DIVULG 24-06-2010 

PUBLIC 25-06-2010 EMENT VOL-02407-01 PP-00154 LEXSTF v. 32, n. 380, 2010, p. 

30-42 RT v. 99, n. 900, 2010, p. 143-150) (original sem destaque) 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 6.835/2001 DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO. INCLUSÃO DOS NOMES DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 
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INADIMPLENTES NO SERASA, CADIN E SPC. ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA. INICIATIVA DA MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. A lei 6.835/2001, de iniciativa da Mesa da 

Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, cria nova atribuição à 

Secretaria de Fazenda Estadual, órgão integrante do Poder Executivo daquele 

Estado. À luz do princípio da simetria, são de iniciativa do Chefe do Poder 

Executivo estadual as leis que versem sobre a organização administrativa do 

Estado, podendo a questão referente à organização e funcionamento da 

Administração Estadual, quando não importar aumento de despesa, ser 

regulamentada por meio de Decreto do Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, 

II, e e art. 84, VI, a da Constituição federal). Inconstitucionalidade formal, por vício 

de iniciativa da lei ora atacada. (ADI 2857, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2007, DJe-152 DIVULG 29-11-2007 PUBLIC 30-

11-2007 DJ 30-11-2007 PP-00025 EMENT VOL-02301-01 PP-00113) (original sem 

destaque) 

 

Neste contexto, em que pese os julgados supracitados, entende-

se, que não é caso que se amolda a presente proposição  

 

Inexiste inconstitucionalidade formal a ensejar o seu 

arquivamento, por entender que o objeto em análise não se enquadra nos 

precedentes do Supremo Tribunal Federal mencionados acima. 

 

Como já dito a presente proposição legislativa institui um 

programa de política pública. 

 

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 precedentes citados no início deste parecer? 
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 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 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 
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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 

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. 

 

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 abranger toda e qualquer situação que crie despesa 

para o Estado-membro, em especial quando a lei prospere em 

benefício da coletividade.  
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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.  

 

Em primeiro lugar, é preciso definir o que tradicionalmente se 

entende por políticas públicas. Trata-se de conceito controvertido, geralmente 

mais pressuposto do que explicitado. Para utilizar uma nomenclatura ora em 

voga, seria possível até falar que se cuida de um conceito jurídico 

indeterminado. 

 

A doutrina diverge sobre se as políticas públicas são atos, normas 

ou atividades. Em uma definição concisa, afirma-se que políticas públicas são 

programas de ação governamental visando a coordenar os meios à disposição 

do Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente 

relevantes e politicamente determinados1. 

 

Como se nota, alguns elementos são centrais nessa definição: o 

fato de que a política pública é um programa, isto é, um conjunto coordenado 

                                                 
1
 BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e Políticas Públicas. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 

241 
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de ações; a adjetivação de que se trata de ações governamentais, ou seja, 

levadas a cabo, ao menos prioritariamente, pelo Estado; e, por fim, os 

objetivos, que devem ser socialmente relevantes. Nesse sentido, percebe-se 

uma nítida conexão entre políticas públicas e direitos fundamentais sociais, na 

medida em que a primeira é um meio para a efetivação dos segundos2. 

 

A partir dessa definição, é possível notar que a criação de uma 

política pública não se resume à instituição de um novo órgão, e até não 

pressupõe essa providência. Ao contrário, a formulação de uma política pública 

consiste mais em estabelecer uma conexão entre as atribuições de órgãos já 

existentes, de modo a efetivar um direito social.  

 

Dessa maneira, quando se diz que a formulação de políticas 

públicas é atividade prioritariamente atribuída ao Legislativo, não se está 

conferindo ao legislador a tarefa de necessariamente criar novos órgãos, mas 

principalmente de criar programas para racionalizar a atuação governamental e 

assegurar a realização de direitos constitucionalmente assegurados. 

 

 Essa delimitação será essencial para que se possa fazer uma 

releitura constitucionalmente adequada da jurisprudência do STF acerca do 

tema. 

 

É possível, contudo, entrever uma nova fase do entendimento do 

STF sobre o tema: não mais se aceita uma interpretação ampliativa das 

                                                 
2
 Cf. SARMENTO, Daniel. A Proteção Judicial dos Direitos Sociais: Alguns Parâmetros 

ÉticoJurídicos. Disponível em: http://www.danielsarmento.com.br/wp-

content/uploads/2012/09/AProtecao-o-Judicial-dos-Direitos-Sociais.pdf 
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hipóteses de iniciativa privativa; já começa a haver um debate sobre a 

possibilidade, ou não, de se relativizar a jurisprudência tradicional da Corte 

acerca do tema; e, principalmente, já se aventa a possibilidade de distinguir 

entre a criação de um órgão, a fixação de suas atribuições e a criação de 

política pública dentro das atribuições já fixadas para um órgão já existente. 

 

Mais recentemente, houve dois casos em que o STF considerou 

constitucional a criação de programa de políticas públicas por meio de lei de 

iniciativa parlamentar. O caso mais recente é o AgR no RE nº 290.549/RJ. 

Tratava-se de lei que criava um programa intitulado Rua da Saúde. 

 

No voto do Relator, aborda-se expressamente o tema de que ora 

tratamos. Todavia, a motivação é bastante sucinta. Afirma-se, em suma, que a 

edição da referida lei, decorrente de iniciativa parlamentar, não representou 

invasão da esfera da competência privativa do Chefe do Poder Executivo local. 

Um pouco adiante, o voto consigna 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 execução do 

programa. 
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O outro caso foi a ADI nº 3.394/AM, que teve como Relator o 

Ministro Eros Grau. Nesse julgamento, o Pleno declarou constitucional lei que 

criava programa de gratuidade de testes de maternidade e paternidade. 

Afastou-se, no voto do Relator, a alegação de inconstitucionalidade da lei 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. 

Nesse caso, datado de 2008, a Corte, por oito votos a dois, declarou a 

constitucionalidade da norma. 

 

Recentemente, o Congresso Nacional passou a exercer a iniciativa 

de projetos de lei formulando políticas públicas, sem a necessidade de criar 

novos órgãos públicos (respeitando-se, portanto, a reserva de iniciativa do art. 

61, § 1º, II, e). 

 

Noutro aspecto, verifica-se que a espécie normativa adequada para 

tratar do tema é a lei ordinária, estando o Projeto em sintonia com o texto do 

art. 61, III, da Constitucional do Estado. E, regimentalmente, o quórum e o 

respectivo processo de votação será o de maioria simples estando presente no 

mínimo a maioria absoluta dos deputados em votação simbólica, na forma do 

art. 200, I do Regimento Interno. 

 

Com relação ao regime inicial de tramitação, o referido projeto de lei 

deve seguir o procedimento ordinário nos termos do artigo 148, inciso II do 

Regimento Interno.  
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Art. 148.  As proposições serão submetidas aos seguintes 

regimes de tramitação: 

 

II – ordinária; 

 

A proposição não viola os princípios e regras, implícitos e explícitos, 

insculpidos nas Constituições Federal e Estadual e, consequentemente, os 

direitos e garantias fundamentais estampados no art. 5º daquela Carta. 

 

Podemos, ainda, assegurar que a propositura não atinge o direito 

adquirido, o ato jurídico perfeito ou coisa julgada, bem como o princípio da 

isonomia, eis que a novidade normativa ora em análise não atingirá a 

segurança imposta na pedra angular constitucional. A matéria também se 

encontra balizada com os ditames do Regimento Interno.  

 

No que diz respeito à vigência da lei no tempo observo que a proposição 

a rigor, olvidou a observância da regra consignada no art. 8º da Lei 

Complementar nº 95/98, qual seja a de que em se tratando de norma de 

grande repercussão, deve ser consignado prazo razoável para que dela se tome 

amplo conhecimento.  

 

Em relação à técnica legislativa, entendemos que a referida matéria se 

encontra de acordo com os ditames da Lei Complementar 95/98 que rege a 

redação dos atos normativos. Vale ainda ressaltar que a fl. 06 foi feito o estudo 

da Técnica Legislativa pela Diretoria de Redação as quais somos por sua 

adoção.  
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 Quanto à compatibilidade com o Regimento Interno (Resolução nº 

2.700/2009 e respectivas alterações) e a legislação infraconstitucional 

pertinente, não foi encontrado nenhum vício que macule a tramitação 

ordinária do processo legislativo do projeto de lei em apreço. 

 

 

Em face das razões expendidas, concluímos que a proposição, nos 

termos em que se acha redigida não padece de vicio de inconstitucionalidade, 

razão pela qual a continuidade da tramitação não representa risco de afronta à 

supremacia formal ou material da Constituição. 

 

 

 Por todo o exposto, sugerimos aos Membros desta douta Comissão a 

adoção do seguinte: 
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           PARECER Nº _______/2017 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO é pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica 

legislativa do Projeto de Lei nº 364/2017, de autoria do Excelentíssimo Senhor 

Deputado Freitas. 

 

Plenário Rui Barbosa, em        de                         de 2017. 

 

_______________________________________PRESIDENTE 
 

_________________________________________RELATOR 
 

_________________________________________MEMBRO 
 

_________________________________________MEMBRO 
 

_________________________________________MEMBRO 
 

_________________________________________MEMBRO 
 

_________________________________________MEMBRO 
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