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PARECER TÉCNICO 
 
PROPOSIÇÃO: Projeto de Lei nº 95/2019. 

AUTOR: Deputado Freitas. 

EMENTA: “Dispõe sobre a Política Estadual de 

Incentivo à Produção de Frutas in Natura e de 

Produtos Derivados.” 

 

 

- RELATÓRIO 

 

O Projeto de Lei nº 95/2019, de autoria do senhor Deputado Freitas, objetiva 

dispor sobre a “Política Estadual de Incentivo à Produção de Frutas in Natura e de 

Produtos Derivados”; e, para tanto, dá outras providências correlatas. O indicado 

projeto de lei foi protocolizado, na Secretaria Geral da Mesa – SGM, no dia 25 de 

fevereiro de 2019. Por sua vez, a proposição foi lida na Sessão Ordinária do dia 26 

do mesmo mês e ano, oportunidade esta em que recebeu despacho do Senhor 

Presidente pela devolução ao seu autor, por infringir o disposto no art. 63, 

parágrafo único, incisos III e VI, e no art. 91, inciso I, da Constituição Estadual. O 

Deputado autor apresentou, tempestivamente, recurso contra o despacho que lhe 

devolveu o projeto. 

 

Após, com fulcro no art. 3º, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 287, de 

14 de junho de 2004, a proposição legislativa recebeu encaminhamento para esta 

Procuradoria Legislativa, com o intento de elaboração de Parecer Técnico, cuja 

finalidade é a de analisar a sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade, bem 

como a técnica legislativa empregada, frente ao teor do referido despacho do 

senhor Presidente que a devolveu ao seu autor (Deputado Freitas). 

 

Em adendo, cabe ainda grifar que os autos do Projeto de Lei nº 95/2019 não 

informam que ocorreu a devida publicação do mesmo no Diário do Poder 

Legislativo – DPL, desta forma, destaca-se que este procedimento é regimental e 

não pode ser dispensado sob pena de invalidade do referido projeto por 

irregularidade formal insanável, nos termos dos artigos 120 e 149 do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa (Resolução nº 2.700/2009). 

 

Este é o relatório sucinto. Passo a fundamentar a análise desenvolvida. 

 

 

- FUNDAMENTO 
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Conforme acima grifado, o artigo 1º do Projeto de Lei nº 95/2019, de autoria do 

senhor Deputado Freitas, visa instituir a Política Estadual de Incentivo à Produção 

de Frutas – PEIPF - que tem por objetivo o desenvolvimento das cadeias 

produtivas de frutas in natura e de produtos derivados no Espírito Santo, por meio 

de ações governamentais e de empreendimentos privados. Sendo que tais 

incentivos destinam-se ao plantio, a industrialização e a comercialização de frutas 

in natura e de produtos derivados no mercado Estadual. 

 

A proposição prevê as seguintes finalidades para a PEIPF: I – ampliar a produção 

e o processamento de frutas no Espirito Santo; II – estimular a elevação do 

consumo doméstico de frutas in natura e de produtos derivados; III – promover as 

exportações de frutas in natura e de produtos derivados; IV – reduzir as perdas e 

os desperdícios de frutas in natura ao longo da cadeia produtiva; V – divulgar e 

incentivar a Produção Integrada de Frutas (PIF), nos moldes do programa 

desenvolvido pela Secretaria Estadual de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura 

e Pesca; VI – apoiar a produção orgânica de frutas; VII – desenvolver programas 

de treinamento e aperfeiçoamento da mão de obra empregada nas cadeias 

produtivas de frutas in natura e de produtos derivados; VIII – ampliar as políticas 

de financiamento e de seguro do crédito e da renda nas cadeias produtivas de 

frutas in natura e de produtos derivados; IX – promover a modernização da 

logística de escoamento de produtos frutícolas e remover gargalos de 

infraestrutura; X – apoiar a pesquisa e a assistência técnica para o setor frutícola 

Estadual; XI – aumentar a capacidade do Poder Público para realizar análise de 

riscos nas cadeias produtivas, emitir certificados fitossanitários e efetuar a 

fiscalização das exportações e importações de frutas in natura e de produtos 

derivados; XII – desenvolver programas de incentivos ao agricultor familiar para o 

cultivo e processamento de frutas; e XIII – fomentar o associativismo nas cadeias 

de produção e processamento de frutas. 

 

Em seguida, o projeto de lei em análise determina os instrumentos da PEIPF para a 

consecução de suas finalidades, a saber: I – o crédito rural sob condições 

favorecidas, em especial no que se refere a taxas de juros e prazos de pagamentos; 

II – a pesquisa agronômica e a assistência técnica para a produção, o 

processamento e a comercialização de frutas; III – certificação de origem e de 

qualidade das frutas destinadas à comercialização no mercado interno e externo; 

IV – a Produção Integrada de Frutas (PIF), nos moldes do programa desenvolvido 

pela Secretaria Estadual de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca. 

 

 

Identificador: 320034003900310033003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei nº 95/2019 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

3 

 

Em continuidade, o projeto prevê os recursos financeiros necessários para a 

consecução de seus objetivos; são eles: I – dotações orçamentárias do Estado; II – 

produto de operações de crédito internas e externas firmadas com entidades 

públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiros; III – saldos de exercícios 

anteriores; e IV – outras fontes previstas em lei. Por fim, prevê as despesas a 

serem arcadas com esses recursos financeiros, que são: I – apoiar o 

desenvolvimento da fruticultura, promovendo a disseminação de tecnologias que 

concorram para aumento da produtividade e da qualidade das frutas; II – fortalecer 

e expandir os segmentos da cadeia produtiva de frutas; III – realizar pesquisas, 

estudos e diagnósticos; IV – promover a capacitação tecnológica do setor; V – 

realizar melhorias na infraestrutura de apoio à produção e comercialização de 

frutas; VI – incrementar a cooperação técnica e financeira Nacional com 

organismos particulares e oficiais, relativa à fruticultura. 

 

Não obstante, com essa teleologia, o parlamentar autor do projeto ora em apreço 

vislumbra, a priori, instituir regulamentação referente ao incentivo à produção de 

frutas, fomentando as cadeias produtivas de frutas in natura e de produtos 

derivados. Nestes termos, a proposição em análise é meritória em face do interesse 

público envolvido. Entretanto, extrai-se da análise jurídica do projeto de lei em 

questão a existência de antinomia com o ordenamento constitucional, que, 

inclusive, confirma o despacho do senhor Presidente da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, despacho esse que o devolveu ao seu Autor. Senão 

vejamos: 

 

O ponto de divergência jurídica encontra-se no fato de ser de autoria parlamentar 

e, por sua vez, tratar sobre a regulamentação de ações governamentais complexas, 

pois, mesmo versando sobre programa de políticas públicas, prevê atribuições 

novas aos órgãos públicos (ações como finalidades concretas; financiamento para 

despesa pública por meio de dotações orçamentárias do Estado, produto de 

operações de crédito internas e externas – empréstimos financeiros – firmadas com 

entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiros, saldos de exercícios 

anteriores, etc; previsão de realização de crédito rural subsidiado para produtores, 

realização de pesquisa agronômica e a assistência técnica para a produção, o 

processamento e a comercialização de frutas, definição de certificação de origem e 

de qualidade das frutas, etc.), além de exigir a reorganização de pessoal do Poder 

Executivo para a sua efetivação. 

 

Em outros termos, o projeto é de autoria parlamentar e, ao mesmo tempo, visa 

instituir procedimentos próprios de órgãos do Poder Executivo e de reorganização 

de seus servidores públicos. Nota-se, igualmente, que a medida impõe ações 
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administrativas e despesas públicas diretas para o Poder Executivo, 

desrespeitando, assim, o seu mister exclusivo de gestão pública, que é 

salvaguardado pelo Princípio da Reserva de Administração. 

 

Pautado nesta adequada exegese jurídica, o objeto normativo do Projeto de Lei nº 

95/2019 acaba por criar novas atribuições para a Administração Pública do Estado 

do Espírito Santo, para tanto, ter-se-ia que ocorrer, necessariamente, reorganização 

administrativa e de pessoal da própria administração do Poder Executivo. 

 

Esse quadro demonstra a inconstitucionalidade pela específica circunstância 

definida no texto da proposição legislativa em comento, pois, por ser de autoria de 

parlamentar, não poderia prever ações que impliquem em organização 

administrativa/pessoal da administração do Poder Executivo e, tão pouco, em criar 

atribuição nova para órgãos públicos do Estado do Espírito Santo. Nesse contexto, 

o projeto de lei em apreço viola diretamente a esfera de Iniciativa Legislativa 

Privativa do Chefe do Poder Executivo. Vejamos o que define a Constituição 

Estadual in verbis: 
 

“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. 
 

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as 

leis que disponham sobre:  
 

(...) 
 

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder 

Executivo; 
 

(...) 
 

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos 

do Poder Executivo. 
 

(...) 
 

Art. 91.  Compete privativamente ao Governador do Estado: 
 

I - exercer, com auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior 

da administração estadual; 
 

II - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta 

Constituição;” 

 

Uníssono a este topoi jurídico, o próprio Supremo Tribunal Federal já se 

manifestou em casos idênticos e se posicionou no sentido de preservar incontest os 
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Princípios da Reserva de Administração do Poder Executivo e da Separação dos 

Poderes (ADI-MC 776/RS – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: Ministro 

Celso de Mello – Julgamento: 23/10/1992. DJ 15-12-2006 PP-00080; ADI-MC 

2364 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: Ministro Celso de Mello – 

Julgamento: 23/10/1992. DJ 15-12-2006 PP-00080).  

 

Não obstante, julgando a constitucionalidade de uma lei do Estado do Espírito 

Santo, o Excelso Pretório ratificou o seu posicionamento, inclusive para concluir 

que nem na hipótese de sanção haveria convalidação do vício de 

inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa do chefe do 

Poder Executivo (ADI 2867/ES – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: 

Ministro Celso de Mello – Julgamento: 03/12/2003. DJ 09-02-2007 PP-00016). 

 

Perante todo o quadro jurídico exposto acima, não há necessidade de se estender a 

discussão! O disposto suso aludido, por si só, é mais do que suficiente para se 

diagnosticar que o Projeto de Lei nº 95/2019 é inconstitucional por vício formal. 

Da mesma forma que não há solução jurídica, por meio de emendas (proposições 

acessórias) para a patologia de inconstitucionalidade que acomete o referido 

projeto. 

 

Em conclusão final, o Projeto de Lei nº 95/2019, de autoria do senhor Deputado 

Freitas, é formalmente inconstitucional. Destarte, propomos o seguinte 

dispositivo: 

 

- DISPOSITIVO 
 

EX POSITIS, somos pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei nº 

95/2019, de autoria do senhor Deputado Freitas, e, consequentemente, somos pela 

MANUTENÇÃO DO DESPACHO do senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, que o devolveu ao seu autor. 
 

É o nosso entendimento. 

Vitória, 14 de março de 2019. 
 

 

GUSTAVO MERÇON 

Procurador Legislativo 
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