CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO

ESTUDO TÉCNICO 1
Nº 05/2016/CAL/MD/CMRJ

Assunto: Leis de iniciativa parlamentar que
dispõem sobre Programas e Políticas Públicas –
uma nova ótica interpretativa do art. 71, II, “e”,
combinado com o art. 44, III, da Lei Orgânica do
Município.

Coordenação:
Maria Cristina Furst de F. Accetta
Consultora-Chefe da Consultoria e Assessoramento Legislativo

Editoração:

Junho/2016

Carlos Albuquerque Lemos

Autor:
João Henrique de Oliveira Vieira
Consultor Legislativo em Direito

1

COPYRIGHT DA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

© 2015 Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Este trabalho é
de inteira responsabilidade de seus autores, não representando
a opinião da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, nem dos
seus parlamentares. São vedadas a venda, a reprodução parcial
ou total e a tradução, sem prévia autorização por escrito da
Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

RESUMO: O presente estudo tem o objetivo de realizar uma releitura, com base na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, do art. 71, II, “e”, combinado com
o art. 44, III, ambos da Lei Orgânica do Município - LOM, que estabelece ser de
iniciativa privativa do Chefe do Executivo as leis que criem Programas e Políticas
Públicas.

I – INTRODUÇÃO
1.
A Câmara Municipal do Rio de Janeiro, seguindo a tendência legislativa atual,
possui projetos de lei que versam sobre programas ou políticas públicas. Isso se deve à
vontade dos parlamentares de atender os anseios da população, que necessita dos
serviços públicos para viver com dignidade.
2.
Com efeito, programas e políticas públicas são meios que, por excelência,
exprimem a direção geral que a Administração Pública deve seguir. Contudo, as linhas
gerais para o estabelecimento das políticas públicas esbarram na reserva de iniciativa de
lei do Chefe do Executivo.
3.
Diante disso, o presente estudo pretende delinear os aspectos legislativos das
proposições que versem sobre programas e políticas públicas, a fim de que não sejam
declaradas inconstitucionais por vício de iniciativa, com base na jurisprudência do STF,
TJRJ e outros Tribunais de Estado e sua tendência futura.
II – DOS PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS E DO PODER
LEGISLATIVO
4.
O Estado, dividido entre os poderes constituídos, realiza a atividade de
administrador da coisa pública, legislador, julgador, fiscalizador, fomentador e
regulador das atividades econômicas, dentre outras funções mais específicas.
Recortando sua função administrativa da coisa pública, realizado de forma
preponderante pelo Poder Executivo, os programas e políticas públicas se apresentam
como instrumentos essenciais para a consecução satisfatória desse fim.
Contudo, antes de entrar no tema em questão, é necessária a delimitação dos
programas e políticas públicas. Constituem os meios que aglutinam as diretrizes de
determinado objetivo do interesse público. Nas palavras de Maria Paula Dallari Bucci,
políticas públicas são “os programas de ação governamental visando a coordenar os
5.
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meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos
socialmente relevantes e politicamente determinados”1.
6.
Percebe-se, então, que o fundamento das políticas públicas é atender os objetivos
de importância social e política da população. Em outras palavras, é um instrumento que
direciona a Administração Pública ao encontro dos anseios do povo.
7.
Nesse ensejo, cabe ressaltar que o Poder Legislativo é a casa de representantes
do povo, em nosso sistema democrático representativo. Isso que dizer que os
parlamentares, quando no exercício do seu mandato, falam com a voz do povo. No caso,
os vereadores desta Casa de Leis falam em nome do povo carioca, conforme as
seguintes previsões na Lei Orgânica Municipal:
“Art. 2º - Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos desta Lei Orgânica.
Art. 40 - O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de Vereadores,
eleitos para cada legislatura, pelo sistema proporcional, dentre cidadãos maiores de dezoito anos,
no exercício dos direitos políticos, pelo voto direto e secreto, na forma de legislação federal.”

8.
Diante disso, percebe-se o protagonismo que o Poder Legislativo deve ocupar
na elaboração de programas e políticas públicas. Contudo, como essa elaboração pode
tocar em elementos inerentes do quadro estrutural do Poder Executivo, quais sejam,
regime dos servidores públicos, estrutura e atribuições da Administração Pública direta
e indireta, muitos projetos de lei são declarados inconstitucionais por vício de iniciativa
privativa do Prefeito.
III – DA RESERVA DE INICIATIVA DE LEIS
9.
Apesar da doutrina não ser uníssona2 sobre a natureza jurídica da iniciativa de
lei, nos filiamos à corrente de Hely Lopes Meirelles3 e Alexandre de Moraes4, que
sustentam que a iniciativa é fase do processo legislativo, constituindo a chamada fase
introdutória.
1

BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito administrativo e políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2006. P.
241.
2
Em sentido contrário, a título de exemplificação citamos Manoel Gonçalves Ferreira Filho, que sustenta
que a iniciativa é apenas o ato que desencadeia do processo legislativo, não consistindo em ato
propriamente dito do referido processo. in FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do Processo
Legislativo. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 202.
3
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 14ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2006.
P. 661.
4
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 23 ed., São Paulo: Atlas, 2008. P. 644.
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10.
A respeito das regras constitucionais sobre a iniciativa do processo legislativo, o
STF já foi instado a se posicionar sobre a interpretação das normas de iniciativa
privativa:
“A iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se presume e nem comporta
interpretação ampliativa, na medida em que - por implicar limitação ao poder de instauração do
processo legislativo - deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita e
inequívoca.” (ADIn n° 724, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 27.04.2001)

11.
Sobre o tema, o constituinte utilizou as expressões “reservada”, “privativa” e
“exclusiva” como sinônimos para estabelecer que determinada matéria possua apenas
um legitimado para iniciar o processo legislativo.
12.
O art. 61, caput, da CF estabelece, como exposto, a regra geral de iniciativa
concorrente, ao passo que seu §1° estabelece as matérias de iniciativa privativa da
Presidência da República5. Vejamos o referido texto constitucional:
“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 ProcuradorGeral 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;

5

Abordaremos apenas do rol de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, tendo em vista a pertinência
temática do presente estudo, contudo, conforme a matéria, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a
Defensoria Pública e o próprio Poder Legislativo possuem matérias de iniciativa reservada de lei.
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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.”

13.
Ressalta-se que tal modelo material da iniciativa privativa da Presidência da
República deve ser seguido pelas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos
Municípios, com base no princípio da simetria. Sobre o tema, vejamos as palavras de
Pedro Lenza:
“As hipóteses previstas na Constituição Federal de iniciativa reservada do Presidente da
República, pelos princípios da simetria e da separação dos Poderes, devem ser observadas em
âmbito estadual, distrital e municipal, ou seja, referidas matérias terão de ser iniciadas pelos
Chefes do Executivo (Governadores dos Estados e do DF e Prefeitos), sob pena de se configurar
inconstitucionalidade formal subjetiva.”6

14.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência do STF:
“Processo legislativo dos Estados-Membros: absorção compulsória das linhas básicas do modelo
constitucional federal, entre elas, as decorrentes das normas de reserva de iniciativa das leis,
dada a implicação com o princípio fundamental da separação e independência dos Poderes:
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal” (ADIn n° 637, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,
DJ 1.10.2004).

15.
Diante disso, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o art. 112, §1°, da
Constituição do Estado – CE/RJ estabelece o rol de matérias de iniciativa reservada do
Chefe do Executivo. Por sua vez, no âmbito municipal, o art. 71, da LOM, realiza tal
tarefa normativa.
“Art. 112. (...) § 1º - São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que:
I - fixem ou alterem os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica do
Poder Executivo ou aumento de sua remuneração;
b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

6

LENZA, Pedro. Direto Constitucional Esquematizado. 16 ed. rev., atual e ampl. São Paulo, 2012. P.
548.
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c) organização do Ministério Público, sem prejuízo da faculdade contida no artigo 172 desta
Constituição, da Procuradoria Geral do Estado e da Defensoria Pública;
d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo.”
“Art. 71 - São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que:
I - fixem ou modifiquem os quantitativos de cargos, empregos e funções públicas na
administração municipal, ressalvado o disposto no art. 55, IV;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos na administração direta e autárquica ou aumento, ou
reajuste de sua remuneração;
b) criação, extinção e definição de estrutura e atribuições das secretarias e órgãos de
administração direta, indireta e fundacional;
c) concessão de subvenção ou auxílio, ou que, de qualquer modo, aumentem a despesa pública;
d) regime jurídico dos servidores municipais
e) as matérias constantes do art. 44, incisos II, III, VI e X.
VII - disponham sobre anistias fiscais e remissão de dívidas de créditos tributários.”

16.
Como podemos perceber, o art. 71, II, e, da LOM remete ao art. 44, II, III, VI e
X, do mesmo diploma normativo. Para o presente estudo, tem importância
especificamente o disposto no inciso III, que diz respeito à matéria de “políticas, planos
e programas municipais, locais e setoriais de desenvolvimento”.
17.
Dessa forma, afirmar peremptoriamente que a edição de uma lei de iniciativa
parlamentar sobre política pública é inconstitucional por vício de iniciativa é correto? A
resposta deve ser negativa, tendo como base os fundamentos a seguir.
IV – DA JURISPRUDÊNCIA NACIONAL SOBRE O TEMA
18.
Como já exposto neste estudo7, o STF possui firme jurisprudência no sentido de
adotar a interpretação restritiva no que toca as normas constitucionais de reserva de
iniciativa de lei.

7
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19.
Isto, por si só, já seria um fundamento para sustentar que a edição de uma lei de
iniciativa parlamentar que verse sobre políticas públicas não padece de vício de
iniciativa, tendo em vista que não se pode confundir “políticas, planos e programas
municipais, locais e setoriais de desenvolvimento” com programas e políticas públicas
lato senso.
20.
Por outro lado, mesmo que se adote a posição que tais expressões são similares,
tal previsão de iniciativa reservada não possui direto amparo constitucional, posto que o
modelo constitucional de iniciativa legislativa deve ser seguido pelos demais entes
federados, sob pena de ferir o princípio da simetria8, conforme a jurisprudência do
STF9.
21.
Superada essa questão, muitos dos projetos de lei que criam políticas públicas
adentram no campo da iniciativa reservada ao Chefe do Executivo sobre a criação,
extinção e definição de estrutura e atribuições das secretarias e órgãos de administração
direta, indireta e fundacional. Esta invasão é, corretamente, afastada em sede de controle
de constitucionalidade, por ferir a iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo, em
inúmeras ações de controle de constitucionalidade nos tribunais do país, como veremos
a seguir.
IVa – Da jurisprudência que aponta o vício de iniciativa em virtude de atribuição e
estrutura da Administração Pública
22.
Contudo, o STF possui uma tendência interpretativa que caminha para o
entendimento que programas e políticas públicas podem ser previstos em lei de
iniciativa parlamentar, desde que não adentre no campo da estruturação de órgãos e
entidades da Administração Pública:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI 10.893/2001, DO ESTADO DE
SÃO PAULO. IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA ESTADUAL DE SAÚDE VOCAL
EM BENEFÍCIO DE PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.
ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES. MATÉRIA SUJEITA À
RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. NORMAS DE
APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA
AOS
ESTADOS-MEMBROS.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL CARACTERIZADA. 1. Ao instituir
programa de atenção especial à saúde de professores da rede pública local, a Lei
8

Sobre o princípio da simetria, destaca-se o artigo de LEONCY, Léo Ferreira. Uma proposta de releitura
do "princípio da simetria", 2012. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2012-nov-24/observatorioconstitucional-releitura-principio-simetria> Acesso em 11/05/2016.
9
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10.893/01 cuidou de instituir um benefício funcional, alterando o regime jurídico desses
servidores, além de criar atribuições e responsabilidades para Secretarias
Estaduais. 2. Ao assim dispor, por iniciativa parlamentar, a lei estadual entrou em
contravenção com regras de reserva de iniciativa constantes do art. 61, II, alíneas “c” e
“e”, da CF, que, segundo ampla cadeia de precedentes deste Supremo Tribunal Federal,
são de observância obrigatória pelas Constituições Estaduais. 3. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 4211, Relator(a): Min. TEORI
ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe053 DIVULG 21-03-2016 PUBLIC 22-03-2016)

23.
Apesar da declaração de inconstitucionalidade da lei paulista objeto do controle,
os fundamentos do voto do Min. Rel. Teori Zavascki indicam que a instituição desse
programa esbarrou na atribuição de obrigações à Secretaria Estadual. Para ilustrar,
vejamos o seguinte trecho do voto vencedor:
“(...) mais do que estabelecer um programa, a lei aqui atacada também entrou a
definir atribuições e responsabilidades das Secretarias Estaduais de São Paulo. Foi
o que se sucedeu, por exemplo, quando determinou a celebração de convênios entre
Secretarias Estaduais ou quando impôs a elas a atribuição de oferecimento de um curso
teórico anual (art. 2º, da lei atacada). Com isso, a lei paulista se indispôs com
prerrogativas de organização administrativa que também devem caber, com
exclusividade, ao Governador de Estado, nos termos dos arts. 84, II e IV, e 61, § 1º,
II, da Constituição Federal.”

IVb – Da jurisprudência que considera constitucional a iniciativa parlamentar de
programas e políticas públicas
24.
Tal entendimento exposto no subtítulo anterior teve sua gênese no controle de
constitucionalidade da Lei n° 2621/98 deste Município, que cria o Programa Rua da
Saúde. Este diploma normativo foi questionado no âmbito do TJRJ e chegou até a
apreciação do STF. Vejamos um trecho do voto vencedor, de lavra do Des. Rel. Dilson
Navarro, no âmbito do TJRJ, nos autos da Representação de Inconstitucionalidade da
citada Lei carioca:
“Com efeito, o artigo 112, § 1º, nº II, letra ‘d’, da Constituição Fluminense reserva, ao Chefe do
Executivo, a competência exclusiva dos projetos de lei atinentes à criação, estruturação e
atribuições dos órgãos desse Poder.
Contudo, não se vê desses três comandos a menor referência a órgão do Poder Executivo.
Nem para criá-lo; nem para estruturá-lo; nem para atribuir-lhe qualquer função
específica. Dispôs-se sobre a criação de um programa, aliás sintônico coma ideação
constitucional.
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Há de se convir, entretanto, que, nesses três primeiros artigos, a Lei Municipal nº 2621/98, de
modo algum detalhou a executoriedade de sua realização, claramente deferida para a
atividade regulamentatória. (TJRJ RI n° 0026894-82.1998.8.19.0000 Des. Rel. Dilson
Navarro. Julgado em 15/03/1999. DJE 04/05/1999)

25.
Posteriormente, a referida tese foi adotada pelo STF, em sede de Recurso
Especial interposto em face do acórdão prolatado pelo TJRJ, assim ementado:
Agravo regimental no recurso extraordinário. Lei de iniciativa parlamentar a instituir programa
municipal denominado “rua da saúde”. Inexistência de vício de iniciativa a macular sua origem.
1. 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. 2. Inviável a análise de outra norma municipal para aferição da alegada
inconstitucionalidade da lei. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 290549 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/02/2012,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-064 DIVULG 28-03-2012 PUBLIC 29-03-2012)

26.
O seguinte trecho do voto do Min. Rel. Dias Toffoli nos autos do referido
Recurso Extraordinário expõe o moderno posicionamento da corte:
“A leitura das normas desse diploma legal, apontadas como representativas dessa
violação [invasão da esfera de competência privativa do Chefe do Poder Executivo], a
tanto não autorizam, na medida em que a criação do programa instituído por meio
dessa lei apenas tinha por objetivo fomentar a prática de esportes em vias e
logradouros públicos, tendo ficado expressamente consignado nesse texto legal que
“ a implantação, coordenação e acompanhamento do programa ficará a cargo do
órgão competente do Poder Executivo”, a quem incumbirá, também, aprovar as vias
designadas pelos moradores para a realização do programa.”

27.
Outro indicativo deste direcionamento jurisprudencial do STF é o julgamento da
ADI n° 3394/AM, na qual se discute a constitucionalidade de Lei de iniciativa
parlamentar que cria programa de gratuidade de testes de maternidade e paternidade.
Vejamos como foi ementada a referida ação:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA LEI N. 50, DE
25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO DO AMAZONAS. TESTE DE MATERNIDADE E
PATERNIDADE. REALIZAÇÃO GRATUITA. EFETIVAÇÃO DO DIREITO À
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE CRIA DESPESA
PARA O ESTADO-MEMBRO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL
NÃO ACOLHIDA. CONCESSÃO DEFINITIVA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA
JUDICÁRIA
GRATUITA.
QUESTÃO
DE
ÍNDOLE
PROCESSUAL.
INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I DO ARTIGO 2º. SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO
INVESTIGATÓRIA. PERDA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO III DO ARTIGO 2º. FIXAÇÃO DE
PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINAR O
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS PELO ESTADO-MEMBRO.
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INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV DO ARTIGO 2º. AFRONTA AO DISPOSTO
NO ARTIGO 61, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "E", E NO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL . 1. 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, DJe-087 DIVULG 23-08-2007 PUBLIC 24-08-2007 REPUBLICAÇÃO: DJe-152
DIVULG 14-08-2008 PUBLIC 15-08-2008 EMENT VOL-02328-01 PP-00099 DJ 24-08-2007
PP-00023 RT v. 96, n. 866, 2007, p. 112-117)

28.
Este julgado foi além do tema proposto por este estudo, implicando que nem
toda proposição de iniciativa parlamentar que “crie despesa só poderá ser proposto pelo
Chefe do Executivo” é inconstitucional. Ademais, no que toca o objeto aqui delimitado,
a corte decidiu que o programa de testes gratuitos de maternidade e paternidade é
constitucional, tendo em vista que não interferiu na estrutura da Administração Pública.
29.
Arrematando a pesquisa jurisprudencial e voltando os olhos para os tribunais de
outros Estados da Federação, percebe-se que a tendência pretoriana acompanha essa
nova visão, qual seja, lei de iniciativa parlamentar que crie programa ou política pública
que não atinja as regras de iniciativa reservada do Chefe do Executivo, notadamente da
estrutura e atribuições dos órgãos da Administração Pública, não padece de
inconstitucionalidade. Vejamos os julgados:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI DO MUNICÍPIO DE LAGOA
SANTA - PROGRAMA MINHA CASA, MINHA HISTÓRIA - IMPLEMENTAÇÃO DE
POLÍTICA PÚBLICA - MATÉRIA NÃO PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO - CRIAÇÃO DE ÓRGÃO DE GERENCIAMENTO E ALTERAÇÃO DE
FUNÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL - VIOLAÇÃO DO ART. 66, III, E, DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - VÍCIO DE INICIATIVA REPRESENTAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. As hipóteses de competência privativa
do Chefe do Poder Executivo configuram um rol taxativo, sendo, portanto, numerus
clausus, não comportando a ampliação de sua atividade legislativa. A implementação de
políticas públicas que visem à concretização dos direitos sociais pode ser feita por todos os
Poderes, uma vez que buscam a concretização do princípio da dignidade da pessoa
humana, base do ordenamento jurídico brasileiro. Verificando-se que alguns dispositivos da
lei municipal impugnada, oriunda de projeto de lei de iniciativa da Câmara Municipal, criaram
novo órgão na Administração Pública e alteraram a função de uma Secretaria Municipal deve ser
reconhecida a inconstitucionalidade destes artigos por ofensa ao disposto no art. 66, III, 'e', da
Constituição do Estado de Minas Gerais. (TJ-MG - Ação Direta Inconst: 10000140458910000
MG, Relator: Vanessa Verdolim Hudson Andrade, Data de Julgamento: 22/04/2015, Órgão
Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 30/04/2015)
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CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL. INICIATIVA LEGISLATIVA. PROGRAMA DE
PROTEÇÃO A PATRIMÔNIO IMATERIAL. EFICÁCIA DECLARATÓRIA. DESPESAS.
RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. VÍCIOS FORMAL E MATERIAL
INEXISTENTES. Limitada a Lei nº 5.989/2013, do Município de Pelotas, oriunda do Poder
Legislativo Municipal, a dispor sobre programa de proteção a patrimônio imaterial e
dotada de eficácia meramente declaratória, assumida as despesas com o registro dos atos
declarativos pela própria Câmara municipal, inexistem tanto o vício de iniciativa como
aquele de cunho material apregoados na ação direta de inconstitucionalidade. (TJ-RS ADI: 70057519647 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento:
24/03/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/03/2014)

V – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após expor a importância do Poder Legislativo, casa de representantes do povo,
em elaborar as linhas gerais de programas e políticas públicas; as regras constitucionais
e infraconstitucionais sobre a iniciativa reservada de leis; e a pesquisa jurisprudencial
pátria; pode-se concluir certos aspectos sobre leis que criem programas ou políticas
públicas.
30.

31.
O Poder Judiciário, com base na pesquisa elaborada neste Estudo Técnico,
entende que é competência do Poder Legislativo editar programas e políticas públicas,
por estas serem os institutos de direcionamento do serviço público oferecido ao povo.
32.
Entretanto, para serem consideradas constitucionais, essas leis não podem ferir
diretamente previsões materiais de iniciativa e lei reservada ao Chefe do Executivo,
notadamente, estrutura e atribuição de obrigações aos órgãos da Administração Pública.
Nesse sentido, concluiu esta consultoria.
Autor:
JOÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA VIEIRA
Consultor Legislativo em Direito
Matrícula 10/815.025-2
Coordenação:
MARIA CRISTINA FURST DE F. ACCETTA
Consultora-Chefe da Consultoria e Assessoramento Legislativo
Matrícula 60/809.345-2
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