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Projeto de Lei n.º: 847/2021 
Autor (a): Deputado Marcos Garcia 

Assunto: Institui o Programa Estadual de Segurança Aquática no Estado do Espírito 

Santo. 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 
 

O deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre 

intenção de instituir o Programa Estadual de Segurança Aquática no Estado do Espírito 

Santo. 

 

A douta procuradora designada nos autos ofertou parecer sobre a 

inconstitucionalidade do projeto tendo em vista vício de iniciativa. 

 

Em que pese ser uma linha tênue entre a possibilidade de se propor uma 

lei que versa sobre política pública e a interferência na atuação executória do estado, 

entendo que o projeto de lei não interfere na execução administrativa das atividades 

fim. 

 

Proposições de iniciativa parlamentar que objetivam instituir políticas 

públicas não podem, por um lado, ser excessivamente genéricas, de forma a se 

assemelhar a meras declarações de intenções, nem, por outro lado, ser muito 

específicas, detalhando a ação do Executivo ou criando novas atribuições a seus 

órgãos e configurando vício de iniciativa por afronta ao princípio constitucional da 

separação dos poderes. 

 

É neste ponto que abro a divergência jurídica e não enxergo no presente 

projeto interferência nas atribuições dos órgãos estatais. 
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Cumpre responder a seguinte indagação: o objeto do presente projeto de 
lei, de fato, interfere na estrutura organizacional e administrativa de algum órgão ou 
Secretaria do Estado? 

 
Entende-se que a resposta é negativa, ou seja, o objeto deste projeto em 

nada atinge o funcionamento e organização de Secretaria ou órgão do Governo, de 

maneira a entender pela constitucionalidade da iniciativa parlamentar para tratar sobre o 

tema em foco. 

 

Isto porque, 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. 

 

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.  

 

Destacamos a jurisprudência abaixo, que trata da instituição de uma 

campanha de conscientização sobre depósito de materiais recicláveis: 

 
 EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL 

- PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE CAMPANHA PÚBLICA DE 
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CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE DEPÓSITO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - 

CONSTITUCIONALIDADE. - Não é inconstitucional lei municipal, de 
iniciativa do Legislativo local, que prevê a realização de campanha 
pública de conscientização sobre o depósito de materiais recicláveis por 
parte da Administração Municipal, ainda que disso resulte aumento de 
despesas para o Executivo, mesmo porque as hipóteses de limitação da 
iniciativa parlamentar estão previstas em 'numerus clausus' no artigo 61 
da Constituição Federal, referindo-se apenas às matérias relativas ao 
funcionamento da Administração Pública. (TJMG -ADI n° 

1.0000.08.476253- 3/000 - COMARCA DE ITURAMA – Relator: Des. José 

Antonino Baía Borges) 

 

Nessa mesma linha é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: 

 

“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.” (RE 290.549-AgR, rel. min. Dias 

Toffoli, julgamento em 28-2-2012, Primeira Turma, DJE de 29-3-2012.) 
 

 

Desta feita, sugiro o não acolhimento, do parecer, por entender que a 

matéria é CONSTITUCIONAL devendo tramitar regularmente nesta Casa de Leis. 

 

Vitória, 20 de dezembro de 2021. 

 

 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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