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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 37/2019 

AUTORA: Deputada Janete de Sá 

RELATOR: Deputado Marcelo Santos 

EMENTA: Cria o Programa Florescer, no âmbito do Estado do Espírito 

Santo. 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 37/2019, de autoria da Deputada Estadual 

Janete de Sá, que tem por finalidade criar o Programa Florescer, no âmbito do 

Estado do Espírito Santo, nos seguintes termos. 

Art. 1º- Cria o programa FLORESCER visando promover o 
desenvolvimento da cadeia produtiva da floricultura capixaba no Estado do 
Espírito Santo, de modo a permitir o aumento da produção e produtividade 
de flores de corte, plantas ornamentais e medicinais no Estado. 
 
Art. 2º - Constitui os objetivos específicos do Programa FLORESCER:  
I – incentivar produtores rurais e urbanos, pessoas físicas ou jurídicas, 
estabelecidos no Estado do Espírito Santo, que desenvolvam ou 
pretendam desenvolver lavoura de floricultura, plantas ornamentais, 
medicinais e atividade de produção de mudas cultivares;  
II - Introduzir características de maior importância econômica, com 
aumento do uso de tecnologias ligadas produção de flores, plantas 
ornamentais e atividades afins para o fortalecimento do segmento;  
III – a assistência técnica, a elaboração dos projetos e o treinamento de 
técnicos e produtores serão realizados pela INCAPER e outras entidades 
credenciadas pelo programa;  
IV – as pesquisas de novas tecnologias serão desenvolvidas pela 
INCAPER e por demais instituições de ciência, pesquisa e tecnologia 
credenciadas; 
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V – o produtor deverá conduzir atividades produtivas respeitando as 
legislações e normas ambientais;  
VI – estimular ações de desenvolvimento do associativismo, do 
cooperativismo e da organização da comunidade produtiva. 
 
Art. 3º - O programa FLORESCER será coordenado pelo executivo 
estadual através da secretaria de Agricultura, pelo segmento afim e suas 
parcerias com as demais instituições que manifestem interesse na 
consecução dos mesmos objetivos. 
 
Art. 4º - Para participar do programa, o produtor deverá dispor de área 
com condições adequadas para a produção das espécies, com 
disponibilidade de água qualitativa e quantitativamente suficiente para 
desenvolvimento da atividade. 
 
Art. 5º - Caberá ao poder executivo estadual editar Normas 
Complementares a presente Lei estabelecendo as ações a serem 
desenvolvidas em parceria com órgãos e entidades integrantes da 
administração pública estadual e com instituições pública e privadas cujas 
atividades possam vir a contribuir para o êxito do Programa.  
 
Art.6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Em sua justificativa, a autora argumenta que a atividade vem se 

expandindo no interior do Estado do Espírito Santo, e que em 2018 movimentou a 

quantia de mais de R$ 10 milhões em toda a cadeia em 2017, incluindo produção 

e comércio e gerou aproximadamente 8 mil empregos diretos e indiretos. Diz que 

a maioria dos produtores constitui-se de pequenos agricultores familiares que 

necessitam do poder executivo para se manter na atividade. É, portanto, de 

fundamental importância que haja garantias na continuidade do apoio e este 

segmento. 

A matéria foi protocolada no dia 07.02.2019. Lida no expediente da 

sessão ordinária do dia 11.02.2019, o Exmo. Sr. Presidente da Mesa Diretora 

proferiu despacho denegatório, com fulcro no art. 143, III e VIII do Regimento 

Interno da Casa (Resolução no. 2.700/2009), inadmitindo a tramitação da matéria, 

por entender, a priori, existir manifesta inconstitucionalidade na proposição, por 

afronta ao art. 63, parágrafo único, III e VI da CE/1989. 

Em seguida, foi deferido o pedido de recurso à Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, nos termos do art. 143, 

parágrafo único do Regimento Interno. 
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Não consta, nos autos, até o presente momento, evidência de 

publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL. Ressalta-se, porém, 

que a mesma não prescinde de publicação, nos termos do art. 149 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009). Não consta, ainda, estudo de 

técnica legislativa elaborado pela Diretoria de Redação. 

O presente projeto veio a esta Comissão para exame e parecer, na 

forma do disposto no art. 41, inciso I, do Regimento Interno da ALES (Resolução 

nº 2.700/09). 

É o relatório. 

 

2. PARECER DO RELATOR 

 

2.1 DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL 

Verifica-se a inconstitucionalidade formal quando ocorre algum tipo de 

vício no processo de formação das normas, seja no processo legislativo de sua 

elaboração, seja em razão de sua elaboração por autoridade incompetente. 

A inconstitucionalidade formal orgânica decorre da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato. Faz-se necessário verificar, 

aqui, se a competência para elaboração da proposição é da União, do Estado ou 

de Município. 

Dentro do panorama de distribuição de competências erigido pela 

CRFB/1988, em especial com base no que determina o princípio federativo 

estabelecido expressamente em seus arts. 1º1 e 252, tem-se que a autonomia 

                                                 
1
 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 

constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. 

2
 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta 

Constituição. 

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 
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legislativa de cada ente federativo é assegurada nos termos da Carta da 

República, desde que atendidos os seus preceitos e princípios. 

A proposição tem por objetivo criar o Programa Florescer, no âmbito do 

Estado do Espírito Santo. Como se aduz do texto do projeto de lei e também da 

justificativa da autora, o fim é promover o desenvolvimento da cadeira produtiva 

da floricultura no ES. Ou seja, possui finalidade de desenvolvimento econômico 

de determinado setor. 

Em relação ao tema, verifica-se a chamada competência legislativa 

concorrente da União e dos Estados, nos termos do art. 24, VI, VIII e XII. In 

verbis:  

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 
(...) 
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-
se-á a estabelecer normas gerais. 
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui 
a competência suplementar dos Estados. 
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a 
eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 
 
 

Nesse sentido, a competência estadual é suplementar, cabendo à 

União a edição de normas gerais.  

Dito isso, fica evidente que pode o Estado do Espírito Santo exercer 

sua competência legislativa suplementar para tratar da matéria alvo do Projeto de 

Lei no. 37/2019, não havendo, portanto, que se falar em inconstitucionalidade por 

vício de competência, conforme art. 24, I, §§ 1º. e 2º. da CRFB/1988. 

Superada a questão da competência legislativa, passa-se à análise da 

inconstitucionalidade formal propriamente dita, que decorre da inobservância do 

devido processo legislativo. Neste ponto, deve-se verificar se existe vício no 
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procedimento de elaboração da norma, seja na fase de iniciativa (vício formal 

subjetivo), seja em fases posteriores (vício formal objetivo).  

Analisemos o aspecto da inconstitucionalidade formal subjetiva, isto 

é, da iniciativa para deflagrar o presente Projeto de Lei, tem-se que a Constituição 

Federal, assim como a Constituição Estadual, assegura a independência dos 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário respectivamente em seus arts. 2º e 

173. Com efeito, nenhum dos Poderes pode interferir no funcionamento do outro 

sem estar amparado em regra constitucional, sob pena de violação do princípio 

da separação dos Poderes. 

Com fulcro em tal princípio, a Constituição Federal, em algumas 

hipóteses, reserva a possibilidade de dar início ao processo legislativo a apenas 

algumas autoridades ou órgãos como forma de subordinar a eles a conveniência 

e a oportunidade da deflagração do debate legislativo em torno do assunto 

reservado.4 

Neste prisma, estabelece a CF/1988, em seu art. 615, e a CE/1989, em 

seu art. 63, parágrafo único6, as disposições normativas cuja iniciativa é de 

                                                 
3
 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

4
 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São Paulo: 

Saraiva, p. 902. 

5
 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. 

§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 

II - disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração 
dos Territórios; 

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;  

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do 
Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;   

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, 
reforma e transferência para a reserva.  

6
 Art. 63.  A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, 
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competência privativa do Chefe do Executivo. Com efeito, as matérias 

relacionadas a funcionamento e a atribuições de órgãos do Poder Executivo 

devem estar inseridas em norma cuja iniciativa é reservada àquela autoridade. 

No caso em exame, em que pese a nobre intenção da autora, ao 

analisar o teor da proposição e da sua própria justificativa, verifica-se que objetiva 

criar nova atribuição para órgãos do Poder Executivo, notadamente o INCAPER e 

a Secretaria de Agricultura, a saber: a assistência técnica, a elaboração dos 

projetos e o treinamento de técnicos e produtores, o desenvolvimento de 

pesquisas e novas tecnologias na área de floricultura, a coordenação do 

Programa FLORESCER e a edição de Normas Complementares à presente Lei 

estabelecendo as ações a serem desenvolvidas em parceria com órgãos e 

entidades integrantes da administração pública estadual e com instituições 

pública e privadas cujas atividades possam vir a contribuir para o êxito do 

Programa. 

Portanto, configura-se incontestável afronta ao princípio da separação 

dos poderes. A matéria encontra-se, assim, dentre aquelas cuja iniciativa é 

reservada ao Chefe do Poder Executivo (art. 61, §1º., II, e da CRFB/1988 e art. 

63, parágrafo único, VI da CE/1989). 

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, verbis: 

“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei alagona 6.153, de 11-5-2000, 
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. Iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo 
estadual para legislar sobre organização administrativa no âmbito do 

                                                                                                                                                    
ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição. 

Parágrafo único.  São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:  

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo 
ou aumento de sua remuneração; 

II - fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; 

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo; 

IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de 
civis, reforma e transferência de militares para a inatividade; 

V - organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública; 

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo. 
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Estado. Lei de iniciativa parlamentar que afronta o art. 61, § 1º, II, e, 
da CR, ao alterar a atribuição da Secretaria de Educação do Estado 
de Alagoas. Princípio da simetria federativa de competências. 
Iniciativa louvável do legislador alagoano que não retira o vício formal de 
iniciativa legislativa.” (ADI 2.329, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 
14-4-2010, Plenário, DJE de 25-6-2010.) 

 
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. (STF – ADI 1144-RS, Relator Ministro 
Eros Grau. Data de julgamento 16/08/2016, Tribunal Pleno, data de 
Publicação DJ 08/09/2006) 
 
CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE - 
LIMINAR. Há o sinal do bom direito e o risco de manter-se com plena 
eficácia o quadro quando o diploma atacado resultou de iniciativa 
parlamentar e veio a disciplinar programa de desenvolvimento 
estadual - submetendo-o à Secretaria de Estado - a dispor sobre a 
estrutura funcional pertinente. Segundo a Carta da República, 
incumbe ao chefe do Poder Executivo deflagrar o processo legislativo 
que envolva órgão da Administração Pública - alínea "e" do § 1º do artigo 
61 da Constituição Federal (ADI 2799 MC, Relator(a):  Min. MARCO 
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/04/2004, DJ 21-05-2004 PP-
00031 EMENT VOL-02152-01 PP-00172) 

 
 

Assim, em que pese a nobre intenção parlamentar, conclui-se que a 

proposição é formalmente inconstitucional, por vício formal insanável de 

competência e de iniciativa, conforme argumentos acima expostos. 

Enfim, são estes os aspectos que acarretam a inconstitucionalidade da 

proposição. Deixa-se, assim, de mencionar os demais aspectos da proposição, 

nos termos do parágrafo único do art. 16 do Ato da Mesa no. 964/2018. 
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Em conclusão, pelas razões acima expendidas, sugiro aos Ilustres 

Pares desta Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER Nº ________/2019 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO 

E REDAÇÃO, na forma do art. 41, inc. I, do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa, é pela INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL do Projeto de Lei no. 

37/2019, de autoria da Exma. Deputada Estadual Janete de Sá, nos termos da 

fundamentação supra. 

Plenário Rui Barbosa, em         de                         de 2019. 

____________________________________________ Presidente 

____________________________________________Relator 

____________________________________________ Membro 

____________________________________________ Membro 

____________________________________________ Membro 

____________________________________________ Membro 

____________________________________________ Membro 
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