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Projeto de Lei n.º: 95/2019  

Autor (a): Deputado Freitas 

Assunto: Dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à Produção de Frutas in Natura 

e de Produtos Derivados. 

 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

 

O Excelentíssimo Senhor Deputado Freitas apresentou o referido Projeto 

de Lei que dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à Produção de Frutas in 

Natura e de Produtos Derivados 

 

O procurador designado emitiu parecer técnico jurídico pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 95/2019 e consequente manutenção do 

despacho denegatório 

 

Assim passo a seguinte análise: 

 

A Política Estadual de Incentivo à Produção de Frutas in Natura e de 

Produtos Derivados não fere iniciativa do Chefe do Executivo, vez que não cria 

atribuições, mas somente trás diretrizes, princípios de política pública. 

 

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. 

 

O presente projeto de lei apresentado pelo Excelentíssimo Deputado 

Freitas não cria atribuição à Secretaria do Governo do Estado, apenas estabelece 

uma política pública de incentivo à Produção de Frutas in Natura e de Produtos 
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Derivados, são normas de diretrizes, vetores aptos a indicar uma política 

estadual de qualidade, que se faz necessária.  

 

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 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) 
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Sob esse ponto de vista, portanto, não existem óbices jurídicos à 

implementação das medidas previstas neste projeto de lei de iniciativa parlamentar. 

 

Ademais, entende-se que a eventual geração de despesa e a futura 

implementação das políticas públicas, por si só, não teriam o condão de 

descaracterizar a sua constitucionalidade. 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.  

 

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 
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promova o redesenho de órgãos do Executivo. Fato este que vem a ratificar a 

constitucionalidade desta proposição.  

 

O posicionamento jurisprudencial do STF é sentido de não ser possível 

considerar que todo e qualquer aumento de despesa não previsto na lei orçamentária 

pode ser caracterizado como uma ofensa ao princípio da Separação dos Poderes e da 

Independência e Harmonia dos mesmos, pois se assim fosse, estaríamos engessando 

o poder legislativo no exercício de sua função típica, a ponto de inviabilizá-la, já que 

todos os projetos de lei ou leis que causassem despesa ao poder executivo sempre 

seriam inconstitucionais, ou vetados ainda durante o processo legislativo. 

 

Nesse sentido, analisamos a jurisprudência abaixo: 

 

: (...) 2-Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie 

despesa só poderá ser proposto pelo chefe do Executivo. As hipóteses de 

limitação de iniciativa parlamentar estão previstas em numerus clausus, no art. 

61 da Constituição do Brasil - 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. (STF – ADI 3394/AM – 

Governador do Estado do Amazonas – Assembléia Legislativa do Estado do 

Amazonas. Rel. Min. Eros Grau – Tribunal Pleno - Data do julgamento: 

02/04/2007 – Sem ênfases no original). 

 

Da leitura da jurisprudência não resta dúvida de que as limitações a 

iniciativa parlamentar impostas ao Poder Legislativo, são exclusivamente as 

compreendidas no artigo 61 da Constituição Federal, e ainda, da necessidade em 

ponderarmos o entendimento da expressão ‟aumento de despesa‟ frente ao 

orçamento e ainda aos benefícios que trará à coletividade.  
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O alcance da expressão ‟provocar aumento de despesa‟ deve ser 

considerado frente ao caso concreto. Em algumas vezes será fácil identificar sua 

incidência como em um projeto de lei que crie um novo órgão de segurança ou da 

administração pública, ou que determine a construção de escolas e creches, ou ainda 

a criação de postos de saúde e hospitais. Nessas situações é nítido o aumento de 

despesa, já que os custos pra implantar tais medidas são consideráveis, como no 

julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que segue abaixo: 

 

EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Municipal. Iniciativa do 

Poder Legislativo. Interferência na organização administrativa e criação de 

despesas. Município. Impossibilidade. Vício. É inconstitucional a Lei 

Municipal, de iniciativa do Poder Legislativo, que dispõe sobre criação, 

estruturação e definição das atribuições dos órgãos da Administração 

Pública. Representação julgada procedente. (TJMG – AD 1.0000.09.506146-

1/000 - COMARCA DE RIO POMBA – Rel. Dês. Almeida Melo) 

 

Não pode-se aceitar que uma campanha de educação no trânsito, ou de 

saúde pública, como campanhas anti-fumo e de prevenção a doenças realizada com 

cartazes, panfletos e palestras públicas não sejam realizadas em razão de causarem 

um aumento de despesa ao poder executivo., uma vez que frente ao orçamento os 

gastos decorrentes da realização das mesmas são inexpressíveis, ainda mais se 

considerarmos que os benefícios trazidos à população serão imensuráveis. 

 

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 

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 
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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.) 

 

Percebe-se que a jurisprudência do Pretório Excelso Tribunal só entende 

que um projeto de lei que cria um programa estadual passe a ser constitucional a partir 

da criação de um órgão de governo, ou seja, quando há ingerência direta na função 

administrativa. Confira-se: 

 

"Lei 10.238/1994 do Estado do Rio Grande do Sul. Instituição do programa 

estadual de iluminação pública, destinado aos Municípios. Criação de um 

conselho para administrar o programa. (...) Vício de iniciativa, vez que o projeto 

de lei foi apresentado por um parlamentar, embora trate de matéria típica de 

administração. 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." (ADI 1.144, rel. min. Eros Grau, julgamento em 16-8-2006, 

Plenário, DJ de 8-9-2006.) 

 

As recentes decisões dos Tribunais Superiores prestigiam, sobretudo, a 

função legislativa, defendendo a iniciativa parlamentar. Se entendermos que todos os 

projetos de lei e leis, que, de alguma forma, interferem no orçamento são 
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inconstitucionais, estaremos inviabilizando o poder de legislar concedido ao 

parlamentares. 

 

Desta feita, em razão dos argumentos aqui expostos opino pelo NÃO 

ACOLHIMENTO do parecer jurídico e pela consequente REJEIÇÃO DO DESPACHO 

DENEGATÓRIO. 

 

Vitória/ES, 18 de março de 2019. 

 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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