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À Diretoria das Comissões Parlamentares, 

 

Encaminho o presente processo para tramitação regimental (art. 23, II, “c”), 

com a manifestação desta Procuradoria, que acolho integralmente nos termos da 

conclusão do opinamento do Coordenador da Setorial Legislativa, constante às fls. 22/28, 

pela rejeição do despacho denegatório aposto pela Presidência ao Projeto de Lei nº 

95/2019, razão pela qual deixo de acolher o parecer técnico do Sr. Procurador designado, 

constante às fls. 15/19. 

A título de complementação, friso que a proposição analisada visa instituir a 

Política Estadual de Incentivo à Produção de Frutas in Natura e de Produtos Derivados.  

Em relação aos argumentos lançados no parecer técnico mencionado, 

ressalto o entendimento de que a proposição não incorre em inconstitucionalidade formal 

por vício de iniciativa, uma vez que o seu conteúdo não diz respeito à organização 

administrativa ou sobre estruturação e atribuições dos órgãos vinculados ao Poder 

Executivo. 

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, sob pena de se incorrer em 

inconstitucionalidade formal subjetiva. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de 

que as hipóteses de iniciativa reservada constituem rol taxativo, e, por traduzirem matéria 

de exceção, não podem ser ampliadas por via hermenêutica. Caso contrário, estar-se-ia 

diante de esvaziamento ilegítimo da atividade legiferante do Parlamento, 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):  
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Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2007) (g.n.) 

Sob tal ponto de vista, não existe óbice jurídico à implementação das 

medidas previstas no presente projeto de lei. O aspecto dispositivo do projeto limita-se à 

formulação de política pública delineada no âmbito das competências materiais do 

Estado, ou seja, no escopo de promover o desenvolvimento da fruticultura no Brasil e para 

gerar excedentes para a exportação (art. 23, incisos V e VIII da CF).  

Não se verifica, nesse sentido, qualquer disposição que verse sobre 

organização administrativa ou sobre estruturação e atribuições dos órgãos vinculados ao 

Poder Executivo. A proposição, pelo contrário, tem caráter geral e visa nortear a atuação 

de todos os poderes do Estado do Espírito Santo, visando dar concretude aos programas 

e ações por ela formulados, e aos legítimos objetivos traçados na sua justificativa. 

É cabível, portanto, a deflagração do presente processo legislativo por meio 

de iniciativa parlamentar. Corroborando tal constatação, tem-se jurisprudência 

sedimentada do Supremo Tribunal Federal, verbis: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI 

11.601, DE 11 DE ABRIL DE 2001, DO   ESTADO   DO   RIO   GRANDE   DO   

SUL. PUBLICIDADE DOS ATOS E OBRAS REALIZADOS PELO PODER 

EXECUTIVO.   INICIATIVA PARLAMENTAR. CAUTELAR DEFERIDA EM PARTE. 

1. Lei disciplinadora de atos de publicidade do   Estado,   que   independem   de   

reserva   de iniciativa   do   Chefe   do   Poder   Executivo   estadual,   visto   que 

não   versam   sobre   criação,   estruturação   e   atribuições   dos órgãos da 

Administração Pública. Não-incidência de vedação constitucional   (CF,   artigo   61,   

§   1º,   II,   e).   (...) [Relator Min. Maurício Corrêa, DJ de 3/5/02 – ADI 2.472/RS-

MC] (g.n.) 

 

EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.521/2000 do Estado do 

Rio Grande do Sul. Obrigação do Governo de divulgar na imprensa oficial e na 

internet dados relativos a contratos de obras públicas. Ausência de vício formal e 

material. Princípio da publicidade e da transparência. Fiscalização. 

Constitucionalidade. 

1. O art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal atribuiu à União a competência 

para editar normas gerais de licitações e contratos. A legislação questionada não 

traz regramento geral de contratos administrativos, mas simplesmente determina a 

publicação de dados básicos dos contratos de obras públicas realizadas em 

rodovias, portos e aeroportos. Sua incidência é pontual e restrita a contratos 

específicos da administração pública estadual, carecendo, nesse ponto, de teor de 

generalidade suficiente para caracterizá-la como “norma geral”. 

2. Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet 

dados relativos a contratos de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do 
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Poder Executivo. A lei em questão não cria, extingue ou modifica órgão 

administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública. 

O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela 

deva ser de iniciativa privativa do Governador do Estado. Não incide, no caso, a 

vedação constitucional (CF, art. 61, § 1º, II, e). 

3. A legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais 

específica, a da transparência dos atos do Poder Público. Enquadra-se, portanto, 

nesse contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades 

administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade 

da administração pública (art. 37, caput, CF/88). 

4. É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da 

administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder 

constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que 

respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional, fato que ora se verifica.  

5. Não ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e II, da Carta Magna, pois 

o custo gerado para o cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o aparato 

administrativo necessário ao cumprimento da determinação legal preexistente.  

6. Ação julgada improcedente. [ADI 2.444 RIO GRANDE DO SUL - RELATOR : 

MIN. DIAS TOFFOLI - PLENÁRIO - 06/11/2014] (g.n.) 

 

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de 

Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. 

Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. 

Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder 

Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe 

do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, 

não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico 

de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da 

jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.  [STF. ARE 878911 

RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 29/09/2016, DJe-217 DIVULG 

10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016.] (g.n.) 

Denota-se, portanto, a constitucionalidade formal subjetiva da proposição 

analisada, não se registrando vício de iniciativa quanto à matéria veiculada no Projeto de 

Lei Nº 95/2019, tampouco ofensa ao disposto no art. 63, parágrafo único, incisos III e VI da 

CE/1989. 

Em 24/04/2019. 

 

Rafael Henrique Guimarães Teixeira de Freitas 
Procurador Geral  
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