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1 INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 garantiu ao Poder Executivo preponderância legislativa,

conferindo ao Presidente da República iniciativa exclusiva em matérias orçamentária e tributária e

nas relativas à organização administrativa, no poder de vetar projetos de lei, de solicitar urgência

para a tramitação de proposições de sua autoria e de editar medidas provisórias com eficácia de

lei.  O  Presidente  detém,  ainda,  o  poder  de  agenda,  que  significa  a  capacidade  de  influir

diretamente nos trabalhos legislativos, determinando quais propostas serão analisadas e quando o

serão.

A Carta mineira confere ao Governador do Estado as mesmas prerrogativas inscritas na

Carta federal em relação ao Presidente da República, exceto a de editar medida provisória. 

Este trabalho  tem início  com um breve  histórico  da divisão  de  competências  entre  os

Poderes  Legislativo  e  Executivo  no Brasil  ao  longo dos  anos,  tanto  em nível  federal  quanto

estadual,  tomando por  base  os  textos das  Constituições  em vigor  em cada  época,  a  partir  da

primeira Carta republicana, de 1891. Ao mesmo tempo, procuramos observar a divisão de poderes

que ocorre entre Federação e entes federados.

Dando prosseguimento,  partimos para uma explanação  da mesma divisão com base no

atual texto constitucional, fazendo uma análise mais minuciosa da relação Executivo-Legislativo

no âmbito da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a partir do estudo da produção

legislativa na 15ª Legislatura (2003 a 2006), e demonstrando como o Legislativo atua de forma a

minimizar a supremacia do Executivo e garantir que sua voz se faça ouvir.

Com base em dados numéricos, demonstrados em tabelas, apresentamos uma análise da

utilização,  por  parte  do Governador  e  por  parte  da  Assembléia,  da  capacidade  para  iniciar  o

processo  legislativo  e  influenciar  a  tramitação  das  matérias  –  seja  apresentando  emendas,

solicitando  regime  de  urgência,  apresentando  vetos  (Governador)  ou  rejeitando-os

(parlamentares).

Esperamos,  com  nosso  estudo,  contribuir  para  a  divulgação  do  trabalho  parlamentar

desenvolvido pela Assembléia de Minas e mostrar que, embora haja supremacia do Executivo na

elaboração  das  leis,  o  Legislativo  encontra  seu espaço  por meio da atuação  nas  áreas  de sua

competência,  da interação com a sociedade e da implementação de mudanças  nos projetos de

autoria do Governador, com vistas a aprimorá-los.
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2 HISTÓRICO DAS COMPETÊNCIAS DOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO

NO BRASIL E EM MINAS GERAIS

“São  Poderes  da  União,  independentes  e  harmônicos  entre  si,  o  Legislativo,  o

Executivo e o Judiciário.” (CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988)

São  Poderes  do  Estado,  independentes  e  harmônicos  entre  si,  o  Legislativo,  o

Executivo e o Judiciário.

Parágrafo  único  -  Ressalvados os casos previstos  nesta  Constituição,  é  vedado a

qualquer dos Poderes delegar atribuição e, a quem for investido na função de um

deles, exercer a de outro. (CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1989)

A  inscrição  desses  artigos  nas  referidas  Constituições  demonstra  a  importância

conferida pelo constituinte à explicitação da separação dos Poderes e da necessária harmonia

entre eles, buscando-se, dessa forma, evitar abusos de um em relação a outro. É uma tradição

em nossas Constituições desde a Carta de 1891. 

Apenas uma Constituição, a de 1937, outorgada por um governo ditatorial, não trazia

tais dizeres, e o motivo é bem claro: o Legislativo foi dissolvido, e todo poder foi dado ao

Presidente  e  aos  Governadores,  ou interventores,  que  nada  mais  eram que mandantes  do

governo central dentro dos Estados.

Na Constituição de 1946 o princípio voltou a figurar, acrescentado de um parágrafo

cujo texto foi herdado de 1934 – “É vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições.” 

A Constituição de 1967 e a Emenda Constitucional nº 1, de 1969, também explicitam

a  divisão  de  Poderes,  inaugurando,  no  entanto,  a  figura  da  delegação  de  atribuições  e  a

permissão ao Executivo para expedir decretos-leis.

A Constituição de 1988 manteve esses  dois acréscimos,  dando ao decreto-lei  uma

nova roupagem e mudando seu nome para medida provisória.

Art.  25 - Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições que adotarem,

observados os princípios desta Constituição.

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por

esta Constituição. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988)
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Sobre a forma de Estado existente no Brasil,  a federação, surgem muitas críticas a

respeito da propagada “autonomia” dos entes federados. Embora o princípio federativo esteja

presente em todas as nossas Constituições e seja tão enfatizado a ponto de ser uma cláusula

pétrea, sobre a qual não pode incidir proposta de emenda, observamos, no decorrer da história

brasileira, que sempre existiu uma grande centralização em termos de recursos financeiros e

uma hierarquização do ponto de vista constitucional.

A partir dessas citações, notamos que podem ocorrer dois tipos de centralização de

poder: uma horizontal e outra vertical. A horizontal refere-se à separação entre Executivo,

Legislativo e Judiciário, e a vertical diz respeito ao compartilhamento do poder entre a União

e os Estados.

Feitas essas observações, passamos agora a desenvolver um estudo histórico a fim de

mostrar como, ao longo do tempo e de acordo com as Constituições, se deram essas relações

de poder no Brasil.

A primeira Constituição republicana brasileira, de 1891, instaurou o presidencialismo

e ampliou o poder  dos  Estados (antigas  províncias)  por  meio da introdução  do  princípio

federativo. Cada Estado passou a organizar-se com leis próprias, respeitando os princípios da

Constituição Federal. 

Um grande avanço em relação à Carta de 1824 foi a extinção do Poder Moderador,

que garantia ao monarca amplas prerrogativas para interferir nas decisões da Câmara e do

Senado,  podendo  até  mesmo  dissolver  a  Câmara  e  convocar  novas  eleições  a  qualquer

momento. 

Estabeleceu-se,  também,  a  repartição  de  competências,  definindo-se  os  poderes

privativos da União e aqueles reservados aos Estados. Mas no campo econômico prevalecia a

“ajuda” da União apenas em caso de calamidade pública e se o Estado solicitasse.

O  Poder  Legislativo  nos  Estados  seguia  o  regime  bicameral,  exercido  por  um

Congresso  Estadual,  composto  por  Câmara  dos  Deputados  e  Senado.  O  governante  era

denominado Presidente Estadual e passou a ser eleito, assim como o Presidente da República,

pelo voto direto.

 As atribuições do Congresso em Minas estão discriminadas em 36 incisos e abrangem

matérias distribuídas por diversos setores: educação, finanças públicas, política econômica,

organização administrativa e judiciária, direito eleitoral e outros.

A repartição de poderes entre Executivo e Legislativo e entre União e Estados não foi

vista com bons olhos por alguns grupos regionais, que pleiteavam a ampliação dos poderes da
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União  e  do  Presidente  da  República.  A  discussão  sobre  a  necessidade  de  reforma  na

Constituição ocupou grande parte do período de duração da Primeira República (1889-1930).

Em 1930 foi editado um decreto instituindo o governo provisório dos Estados Unidos

do Brasil. O Congresso Nacional, os parlamentos estaduais e municipais.

Para reinstalar a ordem constitucional no País foi promulgada a Constituição de 1934.

Resultado  da  disputa  entre  dois  grupos  antagônicos  –  Estados  mais  fortes  em defesa  do

regionalismo e Estados mais fracos e governo central em defesa da centralização política –,

ela acabou por ampliar o poder da União por meio da criação de novos capítulos referentes à

ordem econômica e social. O próprio anteprojeto da Constituição foi elaborado pela Comissão

Constitucional criada pelo governo provisório.

Vendo seus poderes diminuídos, coube aos Estados reproduzir, em suas Constituições,

as  normas  expressas  no  texto  federal.  A passividade  a  que  se  viu  forçado  o  constituinte

mineiro  reflete-se  na  Constituição  Estadual  de  1935,  cujas  normas  são,  em sua  maioria,

reproduções  da  Constituição  Federal,  não  contando  com praticamente  nenhuma inovação

jurídica.

O chefe do Poder Executivo estadual passou a se denominar Governador, e o regime

se tornou unicameral, representado por uma Assembléia Legislativa, composta de Deputados. 

Em 1937 o Presidente Getúlio Vargas outorgou a quarta Constituição da República, no

mesmo dia em que, por meio de um golpe de Estado, implantou no País a ditadura do Estado

Novo. 

A principal característica dessa Constituição foi a enorme concentração de poderes nas

mãos do Executivo e da União. De cunho eminentemente autoritário, a Carta deixava bem

claro quem era o detentor de todos os poderes.  Vários  preceitos sequer  foram efetivados,

como os que tratavam do Poder Legislativo e da votação do orçamento federal pela Câmara

dos  Deputados.  Estava  a  cargo  do  Presidente  nomear  as  autoridades  estaduais,  os

interventores:

Art.  9º  -  O  Governo  federal  intervirá  nos  Estados,  mediante  a  nomeação  pelo

Presidente da República de um interventor, que assumirá no Estado as funções que,

pela sua Constituição, competirem ao Poder Executivo, ou as que, de acordo com as

conveniências e necessidades de cada caso, lhe forem atribuídas pelo Presidente da

República:. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1937)
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Sobre a elaboração das leis:

Art. 11 - A lei, quando de iniciativa do Parlamento, limitar-se-á a regular, de modo

geral, dispondo apenas sobre a substância e os princípios, a matéria que constitui o

seu objeto. O Poder Executivo expedirá os regulamentos complementares.

Art. 14 - O Presidente da República, observadas as disposições constitucionais e nos

limites das respectivas dotações orçamentárias, poderá expedir livremente decretos-

leis  sobre  a  organização  do  Governo  e  da  Administração  federal,  o  comando

supremo e a organização das forças armadas.

Art. 64 - A iniciativa dos projetos de lei cabe, em princípio, ao Governo. Em todo

caso,  não  serão  admitidos  como  objeto  de  deliberação  projetos  ou  emendas  de

iniciativa de qualquer das Câmaras, desde que versem sobre matérias tributária ou

que de uns ou de outras resulte aumento de despesa.

§ 1º - A nenhum membro de qualquer das Câmaras caberá a iniciativa de projetos de

lei. A iniciativa só poderá ser tomada por um terço de Deputados ou de membros do

Conselho Federal.

§  2º  -  Qualquer  projeto  iniciado  em  uma  das  Câmaras  terá  suspenso  o  seu

andamento, desde que o Governo comunique o seu propósito de apresentar projeto

que regule o mesmo assunto. Se dentro de trinta dias não chegar à Câmara a que for

feita  essa  comunicação,  o  projeto  do  Governo,  voltará  a  constituir  objeto  de

deliberação o iniciado no Parlamento. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1937)

No  capítulo  destinado  ao  Presidente  da  República,  o  primeiro  artigo  reforça  sua

autoridade: 

Art.  73 -  O Presidente  da República,  autoridade suprema do Estado, coordena  a

atividade dos órgãos representativos,  de grau superior,  dirige a  política  interna  e

externa,  promove  ou  orienta  a  política  legislativa  de  interesse  nacional,  e

superintende a administração do País. 

Art. 178 - São dissolvidos nesta data a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, as

Assembléias Legislativas dos Estados e as Câmaras Municipais.[...] 

Art. 181 - As Constituições estaduais serão outorgadas pelos respectivos Governos,

que exercerão, enquanto não se reunirem as Assembléias Legislativas,  as funções

destas nas matérias da competência dos Estados. 

Esse último é um exemplo de artigo que não teve aplicabilidade. Com a Assembléia

fechada,  não  houve  uma  Constituição  mineira  em  1937;  toda  a  legislação  obedecia  às
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diretrizes  do governo  federal.  Os Estados  passaram a ser  entes  sem nenhuma autonomia,

submetidos ao controle unitário do Presidente da República.

Em 1945, após o fim da II Guerra Mundial e a renúncia de Vargas, sob ameaça dos

militares,  foi  eleito  um  novo  Presidente,  Eurico  Gaspar  Dutra,  e  um  novo  Congresso,

encarregado de redigir uma nova Constituição, cujo objetivo era bem claro: pôr fim ao Estado

autoritário vigente desde 1930. 

Novamente  surgiram  grandes  demandas  pela  restauração  de  poder  aos  Estados  e

Municípios. Governo central forte era visto por todos como sinônimo de ditadura. 

Porém, como as Assembléias não estavam funcionando, um decreto-lei do Presidente

da República determinava que os Governadores dos Estados outorgassem suas Constituições.

Obedecendo à determinação, o Governador de Minas Gerais outorgou, nesse ano, uma nova

Constituição Estadual. 

De acordo com o texto publicado, o Chefe do Executivo Estadual adquiria as seguintes

prerrogativas, que davam a ele o poder de interferir diretamente nos trabalhos da Assembléia:

– iniciativa exclusiva para prorrogar, adiar ou convocar sessões extraordinárias; 

– iniciativa de projetos de lei (garantida somente a ele ou a 1/5 dos Deputados); 

– expedição de decretos-leis – quando autorizado pela Assembléia e nos períodos de

recesso desta, sobre matérias de competência do Legislativo, se as necessidades do Estado

exigissem.

As  disposições  finais  e  transitórias  da  Carta  Estadual  de  1945  traziam  um artigo

estabelecendo  que  o  Governador  seria  o  responsável  pela  função  legislativa  até  que  a

Assembléia se reunisse e marcando para daí a seis meses a instalação da próxima Assembléia.

Só em 1947 (após dez  anos com as  atividades  suspensas)  a  Assembléia  de Minas

voltou a funcionar, então com caráter constituinte.

A Constituição Federal de 1946 e a Estadual de 1947 procuram dar aos três Poderes

seus devidos papéis na organização do Estado. A federação recuperou suas forças por meio da

implantação de um regime federativo com garantias de autonomia aos Estados para organizar

seus poderes e tratar da organização política e administrativa dos Municípios, observadas as

normas da Constituição Federal.

Embora as competências  da União tenham sido, mais uma vez,  aumentadas,  nessa

Constituição  estabeleceram-se  fundamentos  do  novo  federalismo  cooperativo.  Entrou  em

vigor,  em substituição  à  prestação  de  socorro  do poder  central  aos  Estados  constante  na

Constituição de 1891, a distribuição de percentual da arrecadação federal aos entes federados.
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O Legislativo recuperou as  prerrogativas  perdidas,  mas a Constituição Estadual  de

Minas  Gerais  deixou claro,  em seu  art.  1º,  que os  poderes  exercidos  pelo  Estado  seriam

aqueles “que lhe competem nos termos da Constituição Federal”, demonstrando a natureza

derivada  do  poder  constituinte  estadual.  (CONSTITUIÇÃO  DO  ESTADO  DE  MINAS

GERAIS 1947)

Segundo Raul Machado Horta, “a Constituição de Minas de 14/7/1947 distinguiu-se

pela sobriedade do edifício constitucional que ela plasmou, sem concessões e originalidades

comprometedoras do estilo consagrado na área mais acanhada do Direito estadual.” (HORTA,

1988, p. 409).

Em  nível  federal,  foi  restaurado  o  sistema  bicameral,  com  os  poderes  divididos

igualmente entre Câmara e Senado.

De acordo com Celso Ribeiro Bastos, 

A Constituição de 1946 se insere entre as melhores, senão a melhor, de todas que
tivemos.  Tecnicamente  é  muito  correta  e  do  ponto  de  vista  ideológico  traçava
nitidamente uma linha de pensamento libertária no campo político sem descurar da
abertura  para  o  campo  social  que  foi  recuperada  da  Constituição  de  1934.
(BASTOS, 1988a, p. 312). 

A  Constituição  de  1946  vigeu,  sem  muitas  alterações  (apenas  três  emendas),  até

setembro de 1961. Foi quando, com a grave crise institucional deflagrada pela renúncia de

Jânio Quadros e a incerteza sobre a posse de João Goulart, o Congresso, temeroso, decidiu,

por meio da Emenda nº 4, instituir o sistema parlamentar de governo no País. O art. 25 da

emenda  estabelecia  a  possibilidade  de  realização  de  plebiscito  para  decidir  sobre  a

manutenção do sistema ou a volta ao sistema presidencial. 

Sobre os Estados, o art. 24 dizia: 

As Constituições dos Estados adaptar-se-ão ao sistema parlamentar de governo, no

prazo que a lei fixar e que não poderá ser anterior ao término do mandato dos atuais

Governadores.  Ficam  respeitados,  igualmente,  até  ao  seu  término,  os  demais

mandatos federais, estaduais e municipais. (EMENDA CONSTITUICIONAL Nº 4,

DE 2 DE SETEMBRO DE 1961) 

Pelo plebiscito,  ocorrido  em janeiro de  1963,  confirmou-se a  opção  do povo pelo

retorno ao presidencialismo. Com isso, foi promulgada a Emenda nº 6, que revogou a nº 4 e

restabeleceu o antigo sistema.
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No início de  1964 o governo  João Goulart  começou a  dar  mostras  claras  de  uma

guinada  à  esquerda,  tomando  medidas  que  desagradavam  a  elite  e  convocando  comícios

nacionais  para  anunciar  decretos  presidenciais  de  grande  importância  –  uma  forma  de

contornar o Congresso, onde tais medidas não seriam aprovadas.

Surgem, então, as Forças Armadas para dar um golpe e tomar o poder. 

O novo governo não tinha legitimidade pela lei constitucional existente – o que não
representava um problema para os militares. Seu alto comando emitiu um decreto
legitimador  em  9  de  abril  de  1964  denominado  Ato  Institucional.  Essa  lei
autoproclamada  dava  aos  militares  o  poder  para  fazer  o  que  quisessem.
Curiosamente, porém, incluía uma cláusula autolimitadora, que deveria caducar em
31 de janeiro de 1966. Esse era o primeiro exemplo das contínuas acrobacias legais
dos militares para garantir  legitimidade a si mesmos. (SKIDMORE, 1998, p.
216).

É importante citar trechos do texto do Ato Institucional que ilustram a concepção dos

militares sobre seu papel na “revolução” e na formulação de uma nova ordem constitucional

para o País:

A  revolução  vitoriosa  se  investe  no  exercício  do  Poder  Constituinte.  Este  se

manifesta pela eleição popular ou pela revolução. Esta é a forma mais expressiva e

mais  radical  do Poder  Constituinte.  Assim,  a  revolução vitoriosa,  como o Poder

Constituinte,  se  legitima  por  si  mesma.  Ele  destitui  o  governo  anterior  e  tem a

capacidade de constituir o novo governo. Nela se contém a força normativa, inerente

ao Poder Constituinte. Ela edita normas jurídicas sem que nisto seja limitada pela

normatividade anterior à sua vitória.

Para  demonstrar  que  não  pretendemos  radicalizar  o  processo  revolucionário,

decidimos manter a Constituição de 1946, limitando-nos a modificá-la, apenas, na

parte relativa aos poderes do Presidente da República [...]

Para reduzir  ainda mais  os plenos poderes de que se acha investida a  revolução

vitoriosa, resolvemos, igualmente,  manter o Congresso Nacional,  com as reservas

relativas aos seus poderes, constantes do presente Ato Institucional.

Fica,  assim,  bem  claro  que  a  revolução  não  procura  legitimar-se  através  do

Congresso.  Este  é  que  recebe  deste  Ato  Institucional,  resultante  do exercício  do

Poder  Constituinte,  inerente  a  todas  as  revoluções,  a  sua  legitimação.  (ATO

INSTITUCIONAL DE 9 DE ABRIL DE 1964)

Pela leitura desses trechos vê-se que, mais uma vez, o Legislativo é posto de lado e

quem detém a força é o Executivo. No que tange aos poderes legislativos dados ao Presidente,

vejamos os seguintes artigos:
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Art. 3º - O Presidente da República poderá remeter ao Congresso Nacional projetos

de emenda da Constituição.

Parágrafo único - Os projetos de emenda constitucional, enviados pelo Presidente da

República,  serão  apreciados  em  reunião  do  Congresso  Nacional,  dentro  de  30

(trinta) dias, a contar do seu recebimento, em duas sessões, com o intervalo máximo

de 10 (dez) dias, e serão considerados aprovados quando obtiverem, em ambas as

votações, a maioria absoluta dos membros das duas Casas do Congresso.

Art. 4º - O Presidente da República poderá enviar ao Congresso Nacional projetos

de lei sobre qualquer matéria, os quais deverão ser apreciados dentro de 30 (trinta)

dias, a contar do seu recebimento na Câmara dos Deputados, e de igual prazo no

Senado Federal; caso contrário, serão tidos como aprovados.

Parágrafo único - O Presidente da República,  se julgar urgente a medida, poderá

solicitar que a apreciação do projeto se faça, em 30 (trinta) dias, em sessão conjunta

do Congresso Nacional, na forma prevista neste artigo.

Observamos, aí, a exclusividade do Presidente para apresentar propostas de emenda à

Constituição  e  a  estréia  do  pedido  de  urgência,  só  admitido  para  projetos  de  autoria  do

Presidente.

Seguiram-se outros atos institucionais, com seus artigos sempre antecedidos de textos

que buscavam dar legitimidade às decisões do Comando Supremo da Revolução, invocando

seu objetivo de estabelecer  a  ordem e a tranqüilidade no território  nacional  e  seu “poder

constituinte intrínseco”. 

Por meio do AI-4, de 7 de dezembro de 1966, o Presidente da República convocou o

Congresso Nacional, onde a maioria das cadeiras estava sob seu controle (os partido políticos

haviam sido extintos, dando lugar ao bipartidarismo), para discussão, votação e promulgação

de um projeto de Constituição elaborado por ele. No texto do AI-4 o Presidente deixava bem

claro que poderia continuar baixando atos complementares e decretos-leis sobre matéria de

segurança nacional e matéria financeira e expedir decretos com força de lei sobre matéria

administrativa  e  financeira.  Em 24 de  janeiro  de  1967 foi,  então,  promulgada  uma nova

Constituição. 

A  nova  Carta  teve  o  objetivo  de  fortalecer  o  Poder  Executivo  e  a  autoridade  do

Presidente  da  República.  Este  foi  transformado  em  legislador,  com  competências

superampliadas.  Além  disso,  foi  proibida  a  apresentação  de  emendas  a  projetos  de  sua

iniciativa e criou-se a tramitação de urgência. 
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Foi uma Constituição centralizadora.  Trouxe para o âmbito  federal  uma série  de
competências que antes pertenciam a Estados e Municípios. Reforçou os poderes do
Presidente da República.  Na verdade, poderíamos dizer que, a despeito do Texto
Constitucional afirmar a existência de três Poderes, no fundo existia um só, que era
o  Executivo,  visto  que  a  situação  reinante  tornava  por  demais  mesquinhas  as
competências tanto do Legislativo quanto do Judiciário. (BASTOS, 1988b, p.
320).
Os decretos-leis se tornaram uma arma poderosíssima diante de expressões vagas
tais  como:  urgência  e  interesse  público  relevante,  assim  como  em  matéria  de
segurança  nacional.  A  conjugação  desses  conceitos  permitia  que  se  levasse  a
extremos  insuspeitáveis  a  competência  do  Executivo. (BASTOS,  1988c,  p.
321).

O art. 188 da Constituição de 1967 ditava: “Os Estados reformarão suas Constituições

dentro em sessenta dias,  para adaptá-las, no que couber,  às normas desta Constituição, as

quais, findo esse prazo, considerar-se-ão incorporadas automaticamente às Cartas estaduais.

Parágrafo  único  -  As  Constituições  dos  Estados  poderão  adotar  o  regime  de  leis

delegadas, proibidos os decretos-leis.”

Seguindo essa determinação, o Governador de Minas Gerais nomeou uma comissão de

sete membros,  encarregada de elaborar  o  anteprojeto  da  Constituição do Estado.  A esses

juntaram-se  outros  três  membros,  designados  pelo  Legislativo  estadual.  Com funções  de

poder constituinte, a Assembléia promulgou, em 13/5/1967, a nova Constituição Estadual, a

mais extensa até então. Contava com um grande número de normas de repetição e alguma

matéria nova, principalmente na área de organização municipal.

Em relação ao Governador, este teve seus poderes legislativos ampliados: foi incluído

entre os titulares com iniciativa para propor emenda à Constituição. Criou-se a possibilidade

de pedido de urgência para projetos de sua autoria (30 ou 45 dias), sendo que, esgotando-se o

prazo  para  sua  deliberação,  seriam  eles  considerados  aprovados.  Estabeleceu-se,  ainda,

proibição de apresentação de emendas com vistas ao aumento de despesa nos projetos de

competência exclusiva do Governador. 

Em  dezembro  de  1968  foi  editado  o  AI-5,  caracterizado  por  um  autoritarismo

exorbitante  do  ponto  de  vista  jurídico,  garantindo  ao  Presidente  da  República  poderes

ditatoriais. 
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O Ato Institucional nº 5 fundava uma nova ordem jurídica, igualando-se à própria

Constituição de 1967. É assim que vamos encontrar poderes nas mãos do Presidente,

tais como o de decretar o fechamento do Congresso e das Assembléias Estaduais,

bem como das Câmaras de Vereadores. Nesses casos, o Executivo ficava investido

de  todos  os  poderes  que  anteriormente  eram  exercidos  pelo  Legislativo.

(BASTOS, 1988d, p. 323).

Em relação  à  autonomia  dos  Estados,  o  art.  3º  estabeleceu  que  “O Presidente  da

República, no interesse nacional, poderá decretar a intervenção nos Estados e Municípios,

sem as limitações previstas na Constituição.” (AI-5, art. 3º)

Na mesma data do AI-5 foi editado o Ato Complementar nº 38, decretando o recesso

do Congresso Nacional. No final de agosto de 1969, o Presidente Costa e Silva afastou-se da

Presidência por motivos de saúde, e uma junta militar, temendo a posso do Vice, um civil,

edita o AI-12, assumindo as funções do Presidente da República e, conseqüentemente, as do

Poder Legislativo.

A Emenda Constitucional nº 1 permitiu a reabertura de Assembléias que haviam sido

postas em recesso, depois de cassar alguns de seus membros.

Posteriormente, a cada emenda promulgada em Brasília promulgava-se uma também

em Minas, para adaptar a Carta estadual à federal.

Criou-se,  na  época,  o  instituto  da  representação  de  inconstitucionalidade,  para

controlar a atividade constituinte estadual, apurando se o texto continha regras conflitantes

com  o  federal.  A  iniciativa  de  proposição  era  do  Procurador-Geral  da  República,  e  o

julgamento,  feito  pelo  STF.  A  Constituição  Estadual  de  1967,  com a  redação  dada  pela

Emenda nº 1, de 1º/10/70, recebeu a censura de inconstitucionalidade quatro vezes. O texto

considerado inconstitucional era suspenso por meio da publicação de decreto do Presidente da

República e de resolução do Senado Federal.

Em abril de 1977, em meio à crise econômica que começava a se agravar e à perda de

apoio  nas  classes  média  e  alta,  o  Presidente  Ernesto  Geisel,  por  meio  da  Emenda

Constitucional nº 7, decretou o recesso do Congresso Nacional, invocando o poder dado ao

Presidente pelo § 1º do art. 2º do AI-5.

As Emendas nºs 7 e 8 introduziram algumas mudanças importantes no que diz respeito

à iniciativa legislativa:

– Redução do quorum para aprovação de emendas à Constituição – de 2/3 passou para

maioria absoluta de cada uma das Casas;
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– nomeação de Senadores pelas Assembléias Legislativas;

– alteração do mandato presidencial de cinco para seis anos;

– alteração da proporcionalidade dos Deputados na Câmara, de forma que os Estados

menores ficassem com maior número de votos, proporcionalmente aos Estados maiores – a

intenção  era  reduzir  o  peso  destes  últimos,  onde  havia  maior  número  de  opositores  ao

governo.

Em junho de 1978 é revogado o AI-5 e são eliminados alguns poderes presidenciais,

como o de decretar o recesso do Legislativo.

A partir de então, várias medidas vão sendo tomadas com vistas à distensão do regime:

foram anistiados os condenados por crimes políticos e dissolvidos os dois partidos existentes,

tendo em vista a criação de novos partidos.

Em 1982, com a eleição direta  para Governadores,  começam a ganhar  corpo duas

propostas: eleição direta para Presidente e convocação de uma Assembléia Constituinte.

A proposta de emenda que estabelecia eleição direta foi rejeitada pelo Congresso – o

Presidente seria,  ainda naquele ano, escolhido por um Colégio Eleitoral  –, mas a idéia da

criação  de  uma  nova  Constituição  ganhou  força.  Decidiu-se  que  o  próprio  Congresso

Nacional, eleito em 1986, exerceria as funções da Assembléia Nacional Constituinte.

Lembre-se que a Constituição então em vigor era a de 1967, com a redação dada pela

Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, e as alterações feitas pelas Emendas

nºs 2, de 1972, a 27, de 1985.

Na Constituição de 1988 há várias inovações em relação à repartição de competências

entre  Estados  e  União.  Alargou-se  a  autonomia  normativa  dos  Estados  por  meio  de  sua

inclusão na legislação concorrente, estendendo a eles a possibilidade de legislar sobre  

poluição, procedimento em matéria processual, criação, funcionamento e processo

do juizado de pequenas causas, educação, cultura e ensino, além de outros assuntos,

em domínio em que a legislação federal se esgota nas normas gerais, cabendo ao

Estado exercer a legislação de complementação ou, na ausência  da lei federal de

normas gerais, expedir as normas primárias,  conforme mecanismo estabelecido na

Constituição Federal. (HORTA, 2003, p. 446). 

Também  ganharam  os  Estados  o  poder  de  instituir  regiões  metropolitanas,

aglomerações urbanas e microrregiões.
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Os  poderes  estaduais  viram-se  fortalecidos,  embora  o  poder  da  União  não  tenha

diminuído. A mudança na divisão de competências simboliza um esforço para se fazer valer o

federalismo de equilíbrio, suplantado pelo federalismo hegemônico nas Cartas de 1934, 1946

e 1967.

Passamos, agora, a analisar mais pormenorizadamente os artigos da Constituição de

1988 voltados para as competências legislativas dos Poderes  Legislativo e Executivo e os

poderes conferidos aos Estados e à União.

O art. 49, em seus incisos V, X e XI, traz inovações no que diz respeito à competência

exclusiva do Congresso Nacional:

V  -  sustar  os  atos  normativos  do  Poder  Executivo  que  exorbitem  do  poder

regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do

Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;

XI -  zelar pela preservação de sua competência  legislativa em face da atribuição

normativa dos outros Poderes.

Vê-se, aí, expressa a preocupação do constituinte em preservar o Poder Legislativo de

possíveis arbitrariedades cometidas por outros Poderes.

A  Constituição  mineira,  além  desses  artigos,  ainda  traz  mais  um,  entre  as

competências privativas da Assembléia, referente ao controle das ações do Executivo:

“Suspender,  no todo ou em parte,  a execução de ato normativo estadual declarado,

incidentalmente,  inconstitucional  por  decisão  definitiva  do  Tribunal  de  Justiça,  quando a

decisão  de  inconstitucionalidade  for  limitada  ao  texto  da  Constituição  do  Estado.”

(CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, art. 62, XXIX)

Quanto à competência legislativa do Presidente da República, a Constituição de 1988

criou, no art. 62, a figura da medida provisória, que copia, em certa medida, o papel exercido

pelo decreto-lei nas Constituições anteriores. 

Art. 62 - Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar

medidas  provisórias,  com  força  de  lei,  devendo  submetê-las  de  imediato  ao

Congresso Nacional.

§  6º  -  Se  a  medida  provisória  não  for  apreciada  em  até  quarenta  e  cinco  dias

contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subseqüentemente, em

cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a
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votação,  todas  as  demais  deliberações  legislativas  da  Casa  em  que  estiver

tramitando.

Não  há  medida  provisória  em Minas  Gerais,  embora  outros  Estados  adotem esse

instrumento normativo.

A Constituição  manteve  o  instituto  do pedido  de  urgência  (45 dias)  para  projetos

enviados pelo Presidente. Há uma diferença, contudo, no tocante à apreciação pelas Casas

legislativas. Enquanto pela Constituição de 1967, após esgotar-se o prazo para apreciação (45

ou 40 dias),  o projeto era considerado automaticamente aprovado,  a de 1988 estabelece o

sobrestamento das outras matérias na pauta até que o projeto seja apreciado.

A Constituição de Minas também estabelece o prazo de 45 dias para apreciação de

matéria do Governador com pedido de urgência e o sobrestamento das demais deliberações.

Na  Constituição  de  1967  o  prazo  podia  ser  reduzido  de  45  para  30  dias  e,  na  falta  de

deliberação, o projeto seria automaticamente aprovado.

Os  Deputados,  por  sua  vez,  individualmente,  também  podem  solicitar  regime  de

urgência para a tramitação de matérias  apresentadas  por eles,  na mesma proporção que o

Governador.

Essa é uma diferenciação da ALMG em relação à Câmara dos Deputados e ao Senado,

pois nessas duas Casas o requerimento de urgência só é admitido quando apresentado por um

número maior de parlamentares.

Entre as competências privativas do Presidente, vamos encontrar, no inciso V do art.

84,  “vetar  projetos de lei,  total  ou parcialmente.”  O poder de veto é  o poder reativo por

excelência  nas  mãos  do  Chefe  do  Executivo  e  esteve  presente  em  todas  as  nossas

Constituições republicanas.

Verificam-se diferenças no que diz respeito às regras a serem seguidas para apreciação

do veto. A Constituição de 1988, em contraposição à de 1967, estabelece exigência de um

quorum menor – maioria absoluta de Deputados e Senadores – para que o veto seja rejeitado,

e a votação é secreta, como forma de resguardar o parlamentar do controle do Executivo. O

prazo para apreciação diminuiu de 45 para 30 dias, ao término do qual, não tendo havido

deliberação, “o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais

proposições, até sua votação final.” (CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988, art. 66, § 6º)

Na Constituição de 1967, o veto seria derrubado se obtivesse, dentro de 45 dias, em

votação pública,  o voto contrário  de 2/3 dos membros de cada uma das Casas.  Ademais,

“esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo anterior, o veto será considerado
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mantido.” (EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 1, DE 17 DE OUTUBRO DE 1969, art. 59, §

4º)

Em relação à Constituição Estadual de 1989, são reproduzidas as normas preconizadas

na Carta Federal de 1988, garantindo-se ao Governador o poder de vetar total ou parcialmente

projeto inconstitucional ou contrário ao interesse público. 

Quanto à competência para legislar  sobre matéria orçamentária e tributária,  esta se

manteve como iniciativa privativa do Presidente da República em todas  as Constituições,

exceto na de 1946, que, em seu art. 67, estabelecia: “Cabe à Câmara dos Deputados e ao

Presidente da República a iniciativa da lei de fixação das forças armadas e a de todas as leis

sobre matéria financeira.” (CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1946, art. 67, § 1º)

Da mesma forma, o art. 153 da Constituição Estadual de 1989 estabelece: 

Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

I - o plano plurianual de ação governamental;

II - as diretrizes orçamentárias;

III - o orçamento anual.

As  emendas  ao  orçamento,  tanto  em nível  federal  como estadual,  passaram  a  ser

permitidas aos parlamentares individualmente, enquanto pelas Constituições de 1967 só eram

aceitas emendas de comissões.

Os  poderes  estaduais  e  os  do  Legislativo,  pela  atual  Constituição,  viram-se

fortalecidos, embora o poder da União e do Executivo não tenha diminuído. A mudança na

divisão de competências simboliza um esforço para se fazer valer o federalismo de equilíbrio,

suplantado pelo federalismo hegemônico das Cartas de 1934, 1946 e 1967.

Analisando as competências legislativas inscritas em nossas Constituições ao longo do

tempo  podemos  concluir  que  o  Brasil,  na  maior  parte  de  sua  história,  desenvolveu  uma

tendência  à  centralização do poder  nas  mãos do Executivo e da União.  Esse  é  um traço

marcante em nossa cultura, considerado mesmo uma herança do colonizador português, que

aplicou  às  terras  brasileiras  a  fórmula  centralismo  político  mais  descentralização

administrativa. 

Para finalizar, podemos citar Ives Gandra Martins: 

[...] tal característica termina por moldar o país, com a monarquia centralizada, no
início,  e  uma  Federação  republicana  irreal  até  os  dias  que  correm,  tornando  o
constitucionalismo brasileiro um denso reflexo desta realidade.
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Graças a Portugal, o Brasil é hoje uma nação continental. Mas graças a Portugal, o
Brasil não é uma Federação. É apenas um Estado unitário tripartido. (MARTINS,
1988e, p. 59).
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3 REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS

A autonomia das entidades federativas pressupõe repartição de competências para o

exercício da atividade normativa de cada uma delas.

O  princípio  geral  que  norteia  a  repartição  de  competências  entre  as  entidades

componentes da Federação brasileira é o da predominância do interesse: à União cabe legislar

sobre  matérias  e  questões  de  predominante  interesse  geral,  nacional;  aos  Estados,  sobre

assuntos de predominante interesse regional – que, por exclusão, não se classificarem como

de predominante interesse geral ou local; os Municípios tratam dos assuntos de predominante

interesse local. Ao Distrito Federal, por não se dividir em Municípios, cabem as competências

atribuídas aos Estados e aos Municípios.

A Constituição  adota  um sistema complexo de repartição  de  competências  que  se

fundamenta  na técnica  da enumeração  de  poderes  da União (arts.  21 e 22),  com poderes

remanescentes para os Estados (art.  25, § 1º) e poderes definidos indicativamente para os

Municípios (art.  30),  mas combina,  com essa reserva de campos específicos (nem sempre

exclusivos,  mas apenas  privativos),  possibilidades  de delegação (art.  22,  parágrafo único),

áreas  comuns  em que  se  prevêem atuações  paralelas  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito

Federal e dos Municípios (art. 23) e setores concorrentes entre União e Estados, situação em

que  a  competência  para  estabelecer  políticas,  diretrizes  ou  normas  gerais  cabe  à  União,

enquanto os Estados e até os Municípios ficam com a competência suplementar (art. 24).

3.1 Competências da União

A União cuida dos assuntos de interesse geral ou nacional. Cabe exclusivamente a ela,

por  exemplo,  defender  as  fronteiras  terrestres,  o  mar  territorial  e  o  espaço  aéreo;  manter

relações  com Estados estrangeiros;  emitir  a  moeda que deve circular  em todo o território

nacional. Legisla privativamente sobre direito penal, civil, comercial, processual, trabalhista e

eleitoral e sobre outras normas que devem ser cumpridas em todo o território nacional.

Art. 21 – Compete à União:
I  –  manter  relações  com  estados  estrangeiros  e  participar  de  organizações
internacionais;
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II – declarar a guerra e celebrar a paz;
III – assegurar a defesa nacional;
IV – permitir,  nos casos  previstos  em lei  complementar,  que  forças  estrangeiras
transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;
V – decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal;
VI – autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico;
VII – emitir moeda;
VIII – administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza
financeira,  especialmente  as de crédito,  câmbio e capitalização,  bem como as de
seguros e de previdência privada;
IX – elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de
desenvolvimento econômico e social;
X – manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;
XI – explorar,  diretamente  ou mediante  autorização, concessão  ou permissão,  os
serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização
dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais;
XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens;
b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos
cursos  de  água,  em  articulação  com  os  Estados  onde  se  situam  os  potenciais
hidroenergéticos;
c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária;
d)  os  serviços  de  transporte  ferroviário  e  aquaviário  entre  portos  brasileiros  e
fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território;
e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros;
f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;
XIII – organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria
Pública do Distrito Federal e dos Territórios;
XIV – organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros
militar  do  Distrito  Federal,  bem  como  prestar  assistência  financeira  ao  Distrito
Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio;
XV – organizar e manter  os serviços oficiais de estatística,  geografia,  geologia e
cartografia de âmbito nacional;
XVI –  exercer  a  classificação,  para efeito  indicativo,  de diversões públicas  e  de
programas de rádio e televisão;
XVII – conceder anistia;
XVIII – planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas,
especialmente as secas e as inundações;
XIX – instituir  sistema nacional  de gerenciamento de recursos  hídricos e definir
critérios de outorga de direitos de seu uso;
XX  –  instituir  diretrizes  para  o  desenvolvimento  urbano,  inclusive  habitação,
saneamento básico e transportes urbanos;
XXI – estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de viação;
XXII – executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;
XXIII – explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer
monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a
industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os
seguintes princípios e condições:
a)  toda atividade  nuclear  em território  nacional  somente  será  admitida  para  fins
pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional;
b) sob regime de concessão e permissão, é autorizada a utilização de radioisótopos
para a pesquisa e usos medicinais, agrícolas, industriais e atividades análogas;
c) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa;
XXIV – organizar, manter e executar a inspeção do trabalho;
XXV  –  estabelecer  as  áreas  e  as  condições  para  o  exercício  da  atividade  de
garimpagem, em forma associativa. 
Art. 22 – Compete privativamente à União legislar sobre:
I  –  direito  civil,  comercial,  penal,  processual,  eleitoral,  agrário,  marítimo,
aeronáutico, espacial e do trabalho;
II – desapropriação;
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III – requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra;
IV – águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;
V – serviço postal;
VI – sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais;
VII – política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores;
VIII – comércio exterior e interestadual;
IX – diretrizes da política nacional de transportes;
X – regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;
XI – trânsito e transporte;
XII – jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;
XIII – nacionalidade, cidadania e naturalização;
XIV – populações indígenas;
XV – emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;
XVI – organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de
profissões;
XVII – organização judiciária,  do Ministério Público e da Defensoria Pública do
Distrito Federal e dos Territórios, bem como organização administrativa destes;
XVIII – sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais;
XIX – sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular;
XX – sistemas de consórcios e sorteios;
XXI  –  normas  gerais  de  organização,  efetivos,  material  bélico,  garantias,
convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares;
XXII  –  competência  da  polícia  federal  e  das  polícias  rodoviária  e  ferroviária
federais;
XXIII – seguridade social;
XXIV – diretrizes e bases da educação nacional;
XXV – registros públicos;
XXVI – atividades nucleares de qualquer natureza;
XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as
administrações  públicas  diretas,  autárquicas  e  fundacionais  da  União,  Estados,
Distrito  Federal  e  Municípios,  obedecido  o  disposto  no  art.  37,  XXI,  e  para  as
empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III;
XXVIII  –  defesa  territorial,  defesa  aeroespacial,  defesa  marítima,  defesa  civil  e
mobilização nacional;
XXIX – propaganda comercial.
Parágrafo único – Lei  complementar  poderá autorizar os Estados a legislar sobre
questões  específicas  das  matérias  relacionadas  neste  artigo.  (CONSTITUIÇÃO
FEDERAL 1988).

3.2 Competências dos Municípios

Aos Municípios compete legislar sobre os assuntos de predominante interesse local,

tais  como denominação  de ruas,  praças,  avenidas  e  prédios públicos  da cidade.  Cabe aos

Municípios suplementar, ou seja, completar a legislação federal e estadual naquilo que for

possível, além de exercer várias outras competências previstas na Constituição.

Deve-se observar que, segundo entendimento doutrinário, a competência suplementar

dos  Municípios  equivale  à  competência  concorrente,  embora  a  norma  expressa  da

Constituição Federal apenas a reconheça à União, aos Estados e ao Distrito Federal.
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Art. 30 – Compete aos Municípios:
I – legislar sobre assuntos de interesse local;
II – suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
III  – instituir  e arrecadar os tributos de sua competência,  bem como aplicar suas
rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos
prazos fixados em lei;
IV – criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;
V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os
serviços  públicos  de  interesse  local,  incluído  o  de  transporte  coletivo,  que  tem
caráter essencial;
VI  –  manter,  com  a  cooperação  técnica  e  financeira  da  União  e  do  Estado,
programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental;
VII – prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços
de atendimento à saúde da população;
VIII  –  promover,  no  que  couber,  adequado  ordenamento  territorial,  mediante
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;
IX  –  promover  a  proteção  do  patrimônio  histórico-cultural  local,  observada  a
legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

3.3 Competências dos Estados

Não existe autonomia federativa sem capacidade normativa sobre determinada área de

competência.  Os Estados podem legislar sobre tudo aquilo que não lhes seja  vedado pela

Constituição ou que não esteja previsto como competência exclusiva ou privativa da União –

ressalvada, neste último caso, a hipótese de delegação por parte desta – ou dos Municípios.

Por isso,  diz-se que os  Estados exercem uma competência  remanescente na repartição de

competências entre os entes federativos. 

Os  Estados  também exercem  competências  exclusivas  previstas  pela  Constituição,

como a criação de Municípios e a instituição de regiões metropolitanas.

Além disso, os Estados podem legislar concorrentemente com a União sobre matérias

como  direito  tributário,  financeiro,  penitenciário  e  urbanístico,  educação,  saúde,  meio

ambiente e direito do consumidor.

Art.  25  –  Os  Estados  organizam-se  e  regem-se  pelas  Constituições  e  leis  que
adotarem, observados os princípios desta Constituição.
§ 1º – São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por
esta Constituição.
§ 2º – Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços
locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para
a sua regulamentação.
§  3º  –  Os  Estados  poderão,  mediante  lei  complementar,  instituir  regiões
metropolitanas,  aglomerações  urbanas  e  microrregiões,  constituídas  por
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grupamentos de Municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e
a execução de funções públicas de interesse comum.
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3.4 Competência concorrente

Na legislação concorrente, a União elabora leis que estabelecem normas gerais sobre

determinada  matéria.  Essas  diretrizes  devem  ser  observadas  por  todos  os  Estados  da

Federação, no momento em que também forem legislar sobre aquele assunto, fixando normas

suplementares,  que deverão ser particularizantes,  de forma a adaptar os princípios e bases

gerais  traçados  pela  União  às  particularidades  regionais.  É  a  chamada  competência

suplementar complementar dos Estados. Nesse caso, estabelece-se uma repartição vertical de

competências dentro de um mesmo campo material. Essa concorrência é não cumulativa, pois

tanto na esfera federal quanto na estadual existem leis que regulam a matéria, cada qual em

seu âmbito de competência.

Na falta de normas gerais federais – ou mesmo no caso de revogação das existentes –,

os  Estados  poderão  legislar  plenamente  sobre  determinado  tema.  É  a  competência

suplementar  supletiva  dos  Estados,  os  quais,  por  inércia  da  União,  adquirem,

temporariamente, competência plena para legislar sobre campo material específico. Essa é a

competência concorrente cumulativa, uma vez que o Estado acumula suas competências e as

da União.

A competência plena dos Estados é temporária, nesse caso, pois se, posteriormente, a

União vier a exercer sua prerrogativa, editando regras gerais sobre a matéria, ficará suspensa a

eficácia da legislação estadual que estiver contrariando a legislação federal ou que extrapole

seus limites.

As competências concorrentes estão disciplinadas no art. 24 da Constituição Federal e

não são passíveis de delegação por parte da União aos Estados, ao contrário das matérias

elencadas no art. 22, que, por força de seu parágrafo único, podem ser delegadas.

Art.  24  –  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar
concorrentemente sobre:
I – direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;
II – orçamento;
III – juntas comerciais;
IV – custas dos serviços forenses;
V – produção e consumo;
VI – florestas,  caça, pesca, fauna,  conservação da natureza,  defesa do solo e dos
recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;
VII – proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;
VIII – responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos
de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
IX – educação, cultura, ensino e desporto;
X – criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas;
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XI – procedimentos em matéria processual;
XII – previdência social, proteção e defesa da saúde;
XIII – assistência jurídica e defensoria pública;
XIV – proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;
XV – proteção à infância e à juventude;
XVI – organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis.
§ 1º – No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a
estabelecer normas gerais.
§  2º  –  A competência  da  União  para  legislar  sobre normas  gerais  não  exclui  a
competência suplementar dos Estados.
§  3º  –  Inexistindo  lei  federal  sobre  normas  gerais,  os  Estados  exercerão  a
competência legislativa plena para atender a suas peculiaridades.
§ 4º – A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei
estadual, no que lhe for contrário.

3.5 Competência comum

Em algumas situações, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem

atuar conjuntamente, ao mesmo tempo ou não, exercendo suas funções, dentro de seu âmbito

de competência, como na proteção ao meio ambiente, no combate à poluição, na proteção ao

patrimônio cultural. É a chamada competência comum ou paralela.

Art. 23 – É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios:
I  –  zelar  pela  guarda da Constituição,  das leis  e  das instituições  democráticas  e
conservar o patrimônio público;
II  –  cuidar  da  saúde  e  assistência  pública,  da  proteção  e  garantia  das  pessoas
portadoras de deficiência;
III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e
cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
IV – impedir  a  evasão,  a  destruição e a descaracterização de obras de arte  e  de
outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;
V – proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
VII – preservar as florestas, a fauna e a flora;
VIII – fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;
IX – promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições
habitacionais e de saneamento básico;
X – combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a
integração social dos setores desfavorecidos;
XI  –  registrar,  acompanhar  e  fiscalizar  as  concessões  de  direitos  de  pesquisa  e
exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;
XII – estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito.
Parágrafo único – Lei complementar fixará normas para a cooperação entre a União
e os Estados, o Distrito  Federal  e  os Municípios,  tendo em vista  o equilíbrio do
desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.
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3.6 Iniciativa

Iniciativa  é  a  capacidade  atribuída  a  alguém  ou  algum  órgão  para  apresentar  ao

Legislativo projetos que possam resultar em normas jurídicas. As iniciativas classificam-se

em parlamentar ou extraparlamentar, conforme possam ser exercidas apenas por membros do

Poder Legislativo ou por outros atores, entre os quais se inclui o Chefe do Poder Executivo; e

concorrente  ou  exclusiva,  conforme  possam  ser  exercidas  por  qualquer  um  dos  atores

elencados pela Constituição ou por apenas um deles.

A  iniciativa  de  lei  parlamentar  é  conferida  aos  membros  e  órgãos  do  Poder

Legislativo;  a  iniciativa  extraparlamentar  é  conferida  ao  Chefe  do  Poder  Executivo,  aos

Presidentes de Tribunais, ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, no caso da iniciativa

popular  de lei.  A iniciativa exclusiva é aquela reservada pela Constituição a determinado

cargo  ou  órgão,  não  podendo  ser  exercida  por  nenhum  outro,  sob  pena  de

inconstitucionalidade da lei resultante do processo. A iniciativa concorrente é a conferida a

todo aquele que tenha capacidade para iniciar o processo legislativo. 

Estudando  os  artigos  citados  anteriormente  podemos  constatar  que  a  Constituição

Federal concentra na União a maior carga de competência legislativa, nela centralizando o

poder  decisório.  A  par  disso,  a  jurisprudência  atribui  sentido  excessivamente  largo  ao

conceito de norma geral em legislação concorrente, fixando um amplo limite para a atuação

da União. Dessa forma, o Estado fica comprimido entre as competências legislativas da União

e as dos Municípios, tendo seu campo de atuação bastante restrito. 

Com isso, o campo de incidência da competência legislativa do Estado não vai muito

além do terreno administrativo, financeiro,  social, de administração, gestão de bens, quase

nada  mais  havendo  a  acrescentar:  elaborar  e  votar  leis  complementares  à  Constituição

Estadual; votar o orçamento e planos plurianuais; legislar sobre seus tributos, arrecadação e

aplicação  de  suas  rendas;  dispor  sobre  a  dívida  pública  estadual  e  autorizar  abertura  de

crédito; criar e extinguir cargos públicos, fixando-lhes os vencimentos e vantagens;  dispor

sobre a divisão administrativa e judiciária de seu território; dispor sobre a organização do seu

Ministério Público, da Defensoria Pública e da Procuradoria ou Advocacia-Geral do Estado;

legislar  plenamente  ou  suplementarmente  sobre  as  matérias  relacionadas  no  art.  24  da

Constituição Federal.

Organizada a estrutura governamental dos Estados de forma idêntica à da União, os

Poderes estaduais – Legislativo, Executivo e Judiciário – competem a três órgãos distintos, de
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acordo com o princípio fundamental da divisão dos Poderes. Da mesma forma, a competência

legislativa estadual é dividida entre esses órgãos. Se ao Legislativo cabe a edição de normas

gerais  e  impessoais,  estabelece-se,  para  tanto,  um  processo  em  que  o  Executivo  tem

participação importante, quer pela iniciativa das leis, quer pela sanção e pelo veto. Mas a

iniciativa  legislativa  do  Executivo  é  contrabalançada  pela  possibilidade  de  o  Legislativo

modificar um projeto por meio da apresentação de emendas, rejeitá-lo ou rejeitar um veto que

tenha sido apresentado pelo Chefe do Executivo. 

Os Estados, na elaboração de suas Constituições, devem observar as linhas básicas da

Constituição  Federal  no que  se  refere  ao  processo  legislativo,  em especial  as  que  dizem

respeito às hipóteses de iniciativa reservada e aos limites do poder de emenda parlamentar.

Isso  significa  que,  segundo  a  jurisprudência,  as  regras  de  iniciativa  privativa  e  iniciativa

reservada e as espécies normativas indispensáveis ao exercício das competências legislativas

(lei  ordinária,  lei  complementar,  decreto  legislativo  e  resolução)  devem  ser  observadas

obrigatoriamente pelos Estados.

Para melhor compreensão, tomemos o exemplo da iniciativa privativa do Presidente

para dispor sobre aumento de remuneração dos servidores públicos da administração direta

(art.  61,  §  1º,  II,  “a”).  As  Constituições  Estaduais  devem conter  tal  regra,  para  que seja

permitido ao Governador, em respeito ao princípio da separação de funções, dispor sobre a

remuneração dos servidores sob seu comando.

A  Constituição  do  Estado  de  Minas  Gerais  determina  as  matérias  de  iniciativa

privativa de cada um dos Poderes:

Art. 66 - São matérias de iniciativa privativa, entre outras matérias previstas nesta
Constituição:
I - da Mesa da Assembléia:
a) o Regimento Interno da Assembléia Legislativa;
b) a remuneração do Deputado, em cada legislatura, para a subseqüente, observado o
disposto nos arts. 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I, da Constituição da República;
c)  a  remuneração,  para  cada  exercício  financeiro,  do  Governador,  do  Vice-
Governador e do Secretário de Estado, observado o disposto nos arts. 150, II, 153,
III, e 153, § 2º, I, da Constituição da República;
d) o regulamento geral, que disporá sobre a organização da Secretaria da Assembléia
Legislativa, seu funcionamento, sua polícia, criação, transformação ou extinção de
cargo, emprego e função, regime jurídico de seus servidores e fixação da respectiva
remuneração,  observados  os  parâmetros  estabelecidos  na  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias e o disposto nos arts. 24, §§ 1º e 2º, e 32;
e) a criação de entidade da administração indireta da Assembléia Legislativa;
f) a autorização para o Governador ausentar-se do Estado, e o Vice-Governador, do
País, quando a ausência exceder quinze dias;
g) a mudança temporária da sede da Assembléia Legislativa;
II - do Tribunal de Contas,  por seu Presidente,  a criação e a extinção de cargo e
função públicos e a fixação de vencimentos de seus membros e dos servidores da
Secretaria, observados os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias;
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III - do Governador do Estado:
a)  a  fixação  e  a  modificação  dos  efetivos  da  Polícia  Militar  e  do  Corpo  de
Bombeiros Militar;
b)  a  criação  de  cargo  e  função  públicos  da  administração  direta,  autárquica  e
fundacional e a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros da Lei
de Diretrizes Orçamentárias;
c)  o  regime  jurídico  único  dos servidores  públicos  dos órgãos  da  administração
direta,  autárquica  e  fundacional,  incluído  o  provimento  de  cargo,  estabilidade  e
aposentadoria, reforma e transferência de militar para a inatividade;
d) o quadro de empregos das empresas públicas, sociedades de economia mista e
demais entidades sobre o controle direto ou indireto do Estado;
e)  a  criação, estruturação  e  extinção  de Secretaria  de Estado,  órgão  autônomo e
entidade da administração indireta;
f) a organização da Advocacia do Estado, da Defensoria Pública, da Polícia Civil, da
Polícia  Militar  e  dos  demais  órgãos  da  Administração  Pública,  respeitada  a
competência normativa da União;
g) os planos plurianuais;
h) as diretrizes orçamentárias;
i) os orçamentos anuais;
IV - do Tribunal de Justiça, por seu Presidente:
a) a criação e a organização de tribunal e juízo inferiores e vara judiciária, a fixação
de vencimentos de seus membros, dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, dos
serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, observados os parâmetros
estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos arts. 24, §§ 1º e 2º,
e 32;
b) a criação, transformação ou extinção de cargo e função públicos de sua Secretaria
e  da  Secretaria  do  Tribunal  de  Justiça  Militar,  sob  o  regime  jurídico  único  dos
servidores civis, e a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros
estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos arts. 24, §§ 1º e 2º,
e 32;
c) a organização e a divisão judiciárias e suas alterações.
§ 1º - A iniciativa de que tratam as alíneas do inciso I é formalizada por meio de
projeto de resolução.
§ 2º - Ao Procurador-Geral de Justiça é facultada, além do disposto no art. 125, a
iniciativa de projetos sobre a criação, transformação e extinção de cargo e função
públicos do Ministério Público e dos serviços auxiliares e a fixação da respectiva
remuneração,  observados  os  parâmetros  estabelecidos  na  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias e o disposto nos arts. 24, §§ 1º e 2º, e 32.
Art.  67  -  Salvo  nas  hipóteses  de  iniciativa  privativa  e  de  matéria  indelegável,
previstas nesta Constituição, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação
à  Assembléia  Legislativa  de  projeto  de  lei,  subscrito  por,  no  mínimo,  dez  mil
eleitores  do  Estado,  em  lista  organizada  por  entidade  associativa  legalmente
constituída, que se responsabilizará pela idoneidade das assinaturas.

A  Constituição  mineira,  também  seguindo  os  princípios  da  Constituição  Federal,

concentra poderes de iniciativa e de agenda nas mãos do Chefe do Poder Executivo. Dessa

forma, cabe ao Governador do Estado a iniciativa privativa nas matérias correlatas às do art.

61, § 1°, da Constituição Federal.
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4 O PODER DE AGENDA DO EXECUTIVO

Muitas críticas são feitas ao arranjo institucional que compreende a combinação entre

presidencialismo, multipartidarismo e representação proporcional.  Nesse tipo de arranjo,  é

comum que o Presidente seja eleito com minoria no Congresso e, para governar, tenha de

recorrer a coalizões muitas vezes costuradas à base de patronagem (distribuição de cargos

públicos como meio de ampliação da base de apoio). No entanto, o Presidente, investido de

um mandato popular independente, considera-se o portador da vontade da maioria da nação e,

via de regra, não deseja partilhar o poder. 

Os partidos representados no Congresso, por sua vez, podem preferir  não cooperar

com o Presidente, apostando no fracasso do governo, ou apoiá-lo de forma indisciplinada.

Isso faz com que a coalizão assim formada seja precária,  contribuindo para a paralisia do

governo, a fragilidade da autoridade presidencial e, em última instância, para o colapso da

democracia.

Nesse  contexto,  portanto,  o  presidencialismo  apresentaria  uma  tendência  a  gerar

conflitos institucionais insolúveis (FIGUEIREDO; LIMONGI, 1999, p. 19).

Políticos  de  expressão,  jornalistas  e  cientistas  políticos  acreditam  que  o  sistema

presidencialista brasileiro é a origem comum das graves crises políticas enfrentadas pelo País.

O suicídio de Vargas,  em 1954, a renúncia de Jânio Quadros,  em 1961, a queda de João

Goulart e até mesmo as dificuldades enfrentadas pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso

para aprovar matérias no Congresso teriam como causa básica tal sistema, que provocaria um

insolúvel conflito entre os Poderes Executivo e Legislativo e emperraria a administração.

Os  sistemas  político  e  eleitoral  criados  no  Brasil  em  1946  –  presidencialista,

pluripartidário, com votação pelo princípio proporcional e uso de lista aberta – mostraram-se

realmente com fortes tendências à inoperância, quando não à paralisia: um sistema político

em que um Presidente impotente e fraco se contrapunha a um Legislativo caracterizado por

um grande número de partidos carentes de disciplina, que abriu caminho para o Golpe Militar

de 1964.

Quando  da  elaboração  da  Constituição  de  1988,  defendiam-se  várias  reformas

institucionais para solucionar os problemas do sistema político brasileiro de modo a garantir a

estabilidade  da  democracia  no  País.  Porém,  o  que  se  verificou  foi  a  manutenção  do

presidencialismo e dos princípios básicos da legislação eleitoral – o princípio proporcional e a

lista aberta.
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No entanto, o quadro institucional que emergiu após a promulgação da Constituição

possui diferenças fundamentais em relação ao existente até então, em especial no que se refere

à ampliação dos poderes legislativos do Presidente. Do mesmo modo, os recursos legislativos

à  disposição  dos  líderes  partidários  para  comandar  suas  bancadas  foram ampliados  pelos

regimentos internos das Casas legislativas. Portanto, o sistema em vigor, do ponto de vista da

governabilidade, teria mais virtudes do que defeitos, ao garantir ao Executivo liberdade de

traçar e dar andamento a seus planos e de compor com o Congresso uma relação sobre bases

partidárias,  que  dispensaria  o  fisiologismo.  O  resultado,  hoje,  é  uma  forte  e  marcante

preponderância do Executivo sobre um Congresso cooperativo e disciplinado.

No  caso  do  Estado  de  Minas  Gerais,  verifica-se  a  mesma  situação.  O  Executivo

domina o processo legislativo porque possui o poder de agenda, e essa agenda é processada e

votada por um Poder Legislativo organizado de forma altamente centralizada em torno de

regras que distribuem direitos parlamentares de acordo com princípios partidários. 

4.1 Poder de agenda

Agenda é  a  capacidade  do Chefe do Executivo de determinar  que  propostas  serão

consideradas pelo Legislativo e quando o serão (FIGUEIREDO; LIMONGI, 1999, p. 23).

No Brasil, o poder de agenda deriva da concentração de poder nas relações Executivo-

Legislativo, caracterizada pelos seguintes fatores:

a) o Poder Executivo tem poder de decreto constitucional e delegado.

Art. 62 – Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar
medidas  provisórias,  com  força  de  lei,  devendo  submetê-las  de  imediato  ao
Congresso Nacional. (BRASIL, Constituição, 1988)

Art.  68 –  As leis  delegadas  serão  elaboradas  pelo  Presidente  da República,  que
deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. (BRASIL, Constituição, 1988)

Art.  72  –  As  leis  delegadas  serão  elaboradas  pelo  Governador  do  Estado,  por
solicitação à Assembléia Legislativa. (MINAS GERAIS, Constituição, 1989)

Art.  224  –  As  leis  delegadas  são  elaboradas  pelo  Governador  do  Estado,  por
autorização da Assembléia Legislativa. (MINAS GERAIS, Assembléia Legislativa.
Regimento Interno, 1997)

b) O Poder Executivo é capaz de determinar o prazo de tramitação de suas matérias – a

solicitação de urgência é definida na Constituição:
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–  No  âmbito  federal,  o  Executivo  possui  prerrogativa  constitucional  de  requerer

unilateralmente  a  tramitação  de  urgência  para  proposições  legislativas  que  o  Presidente

introduz,  e  o  Congresso,  a  prerrogativa  regimental  de  solicitar  tramitação  de  urgência

urgentíssima para os projetos de autoria do Executivo. 

Os dispositivos de urgência funcionam da seguinte forma: se em 45 dias o Legislativo

não apreciar um projeto em regime de urgência, ele ganha precedência sobre todas as outras

questões, até que seja apreciado; a condição de urgência urgentíssima coloca o projeto de lei

imediatamente no topo da agenda. (RODRIGUES, 2003, p. 336)

Art. 64 – (...)
§  1º  –  O  Presidente  da  República  poderá  solicitar  urgência  para  apreciação  de
projetos de sua iniciativa.
§ 2º – Se, no caso do § 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se
manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até quarenta e cinco
dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa,
com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a
votação. (BRASIL, Constituição, 1988)

–  No  âmbito  estadual,  o  Governador  do  Estado  poderá  solicitar  urgência  para

apreciação de projeto de sua iniciativa. Se a Assembléia não se manifestar em até 45 dias

sobre o projeto, será ele incluído em ordem do dia, para discussão e votação em turno único,

sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos.

Art.  69 – O Governador  do Estado poderá solicitar  urgência  para apreciação de
projeto de sua iniciativa.
§ 1º – Se a Assembléia Legislativa não se manifestar em até quarenta e cinco dias
sobre o projeto,  será  ele  incluído na ordem do dia,  sobrestando-se a  deliberação
quanto  aos  demais  assuntos,  para  que  se  ultime  a  votação.  (MINAS  GERAIS,
Constituição, 1989)

Art.  208 – O Governador do Estado poderá solicitar urgência para apreciação de
projeto de sua iniciativa.
§ 1º – Se a Assembléia Legislativa não se manifestar em até 45 (quarenta e cinco)
dias sobre o projeto, será ele incluído em ordem do dia, para discussão e votação em
turno  único,  sobrestando-se  a  deliberação  quanto  aos  demais  assuntos.  (MINAS
GERAIS, Assembléia Legislativa. Regimento Interno, 1997)

c) o Poder Executivo tem iniciativa exclusiva nas áreas financeira, administrativa e

orçamentária:

– além de restringir  o poder do Legislativo de legislar  sobre matérias tributárias  e

financeiras, evita-se a apreciação de propostas indesejáveis sobre áreas cruciais de políticas

públicas;
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–  o  Legislativo  não  pode  aumentar  a  despesa  prevista  na  proposta  enviada  pelo

Executivo, ressalvada a comprovação da existência de receita.

Art. 61 – (...)
§ 1º – São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
(...)
II – disponham sobre:
(...)
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços
públicos e pessoal da administração dos Territórios; (BRASIL, Constituição, 1988)

Art. 84 – Compete privativamente ao Presidente da República:
(...)
XXIII  –  enviar  ao  Congresso  Nacional  o  plano  plurianual,  o  projeto  de  lei  de
diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição;
(BRASIL, Constituição, 1988)

 Art.  66  –  São  matérias  de  iniciativa  privativa,  além  de  outras  previstas  nesta
Constituição:
(...)
III – do Governador do Estado:
a)  a  fixação  e  a  modificação  dos  efetivos  da  Polícia  Militar  e  do  Corpo  de
Bombeiros Militar;
b)  a  criação  de  cargo  e  função  públicos  da  administração  direta,  autárquica  e
fundacional e a fixação da  respectiva remuneração, observados os parâmetros da
Lei de Diretrizes Orçamentárias;
c)  o  regime  jurídico  único  dos servidores  públicos  dos órgãos  da  administração
direta,  autárquica  e  fundacional,  incluído  o  provimento  de  cargo,  estabilidade  e
aposentadoria, reforma e transferência de militar para a inatividade;
d) o quadro de empregos das empresas públicas, sociedades de economia mista e
demais entidades sob controle direto ou indireto do Estado;
e)  a  criação, estruturação  e  extinção  de Secretaria  de Estado,  órgão  autônomo e
entidade da administração indireta;
f) a organização da Advocacia do Estado, da Defensoria Pública, da Polícia Civil, da
Polícia  Militar  e  dos  demais  órgãos  da  Administração  Pública,  respeitada  a
competência normativa da União;
g) os planos plurianuais;
h) as diretrizes orçamentárias;
i) os orçamentos anuais. (MINAS GERAIS, Constituição, 1989)

d) O Poder Executivo tem poder de veto total e parcial:

–  o Presidente ou o Governador  podem sancionar  uma proposição  no todo ou em

parte;

– o quórum para derrubada do veto é qualificado;

Art.  70  –  A  proposição  de  lei,  resultante  de  projeto  aprovado  pela  Assembléia
Legislativa, será enviada ao Governador do Estado, que, no prazo de quinze dias
contados da data de seu recebimento:
I – (...)
II – se a considerar, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrária ao interesse
público, vetá-la total ou parcialmente. (MINAS GERAIS, Constituição, 1989)

Art. 84 – Compete privativamente ao Presidente da República:
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(...)
V – vetar projetos de lei, total ou parcialmente; (BRASIL, Constituição, 1988)

e) o Poder Executivo pode convocar sessão extraordinária do Legislativo para apreciar

matéria de seu interesse.

Art. 57 – (...)
§ 6º – A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á:
I – (...)
II – pelo Presidente da República, pelos Presidentes da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas, em
caso de urgência ou interesse público relevante. (BRASIL, Constituição, 1988)

Art. 53 – (...)
§ 5º – A convocação de sessão extraordinária da Assembléia Legislativa será feita:
I  –  pelo  Governador  do  Estado,  em  caso  de  urgência  ou  de  interesse  público
relevante; (MINAS GERAIS, Constituição, 1989)

Art. 13 – (...)
§ 3º – A convocação de sessão legislativa extraordinária da Assembléia Legislativa
será feita:
I  –  pelo  Governador  do  Estado,  em  caso  de  urgência  ou  de  interesse  público
relevante; (MINAS GERAIS, Assembléia Legislativa. Regimento Interno, 1997)

Em Minas  Gerais,  o  único  poder  que  o  Executivo  não  possui,  diferentemente  do

Executivo Federal, é o de decreto constitucional. 

A  combinação  dos  poderes  legislativos  concedidos  ao  Executivo  intensifica  a

capacidade do Presidente e do Governador de influenciar a produção legislativa.

O Executivo possui ainda recursos políticos e financeiros – a “chave do cofre” –, o que

significa que pode, por um lado, distribuir cargos públicos como meio de ampliação de sua

base de apoio e, por outro, utilizar como moeda de troca com os parlamentares a liberação de

recursos para a execução de emendas orçamentárias destinadas a levar obras e serviços a suas

bases eleitorais.
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4.2 Organização do Poder Legislativo 

O Poder Legislativo é organizado de forma altamente centralizada em torno de regras

que distribuem direitos parlamentares de acordo com princípios partidários. Os parlamentares,

individualmente, não possuem poder de agenda.

Há, portanto, uma concentração de poderes dentro do Legislativo. Os cargos da Mesa

são distribuídos de acordo com princípios de proporcionalidade partidária. A Presidência da

Casa  legislativa  geralmente  cabe  ao  partido  majoritário,  e  cabe  ao  Presidente  dirigir  os

trabalhos legislativos e decidir questões controversas.  Da mesma forma, a composição das

comissões  obedece  ao  princípio  da  proporcionalidade  partidária,  e  a  distribuição  dos

parlamentares pelas comissões é feita pelos líderes partidários.

Os regimentos internos reconhecem aos líderes partidários amplos poderes para agir

em nome dos interesses de seus partidos, ou seja, os líderes são “agentes perfeitos” de suas

bancadas.  Mais  do  que  isso,  os  líderes  partidários,  por  meio  do  Colégio  de  Líderes,

desempenham importante papel na determinação da pauta dos trabalhos.

Os líderes partidários podem ainda influenciar o fluxo dos trabalhos parlamentares por

meio da solicitação de urgência na tramitação de proposições e da nomeação e substituição

dos membros das comissões permanentes e especiais. Ou seja, por força regimental, os líderes

dispõem  de  vários  recursos  por  meio  dos  quais  controlam  e  limitam  a  atuação  dos

parlamentares.

4.3 Relação Executivo-Legislativo

O Executivo no Brasil  controla  recursos  que os  parlamentares  desejam obter  com

vistas a seu sucesso eleitoral. Assim, ao tomar posse, o Presidente ou o Governador formam

seu governo por meio da distribuição de Ministérios ou Secretarias entre representantes de

partidos dispostos a apoiá-los, constituindo, assim, sua base de apoio.

Formado o governo, portanto, benefícios políticos como a distribuição de parcelas do

orçamento e a nomeação de correligionários são disponibilizados aos membros da coalizão

partidária vencedora da eleição. Em troca, o Executivo espera os votos de que necessita no
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Parlamento, ameaçando e, se necessário, punindo com a perda dos benefícios os que não o

apoiarem.

Tudo isso é possível, como alguns estudos mostram, porque, em primeiro lugar, os

Ministérios e as Secretarias são distribuídos entre os partidos com o objetivo de constituir

maiorias parlamentares. Em segundo lugar, no Brasil, a atividade legislativa do parlamentar

não é marcada necessariamente pelo objetivo de se reeleger,  mas de continuar na política,

ocupando cargos no Executivo, como Governador, Prefeito, Ministro e Secretário de Estado.

Além disso,  a  escassa  autonomia do Poder Legislativo  na formulação  de  políticas

públicas  torna  a  participação  no  governo  ainda  mais  importante  para  os  parlamentares

interessados em garantir retornos eleitorais.

Concluindo,  pode-se  afirmar  que  o  Executivo  concentra  recursos  políticos  e

financeiros de importância estratégica para os parlamentares e possui acrescidas competências

e poderes legislativos, o que é determinante para o aumento de seu poder de agenda.

5 DOMINÂNCIA E SUCESSO DO EXECUTIVO

5.1 Esfera federal

Conforme  descrito  no  capítulo  anterior,  a  Constituição  Federal  de  1988  dotou  o

Executivo de extensos poderes legislativos, alterando significativamente o equilíbrio entre os

poderes que vigorava sob a Constituição de 1946. As novas Constituições incorporaram, com

pequenas modificações, a legislação instituída pelos militares visando garantir o controle do

Executivo sobre a agenda legislativa e os gastos.  

Com base na análise da produção legal, vemos que o Executivo brasileiro é, de direito

e de fato, o principal legislador do País. De direito, porque a Constituição confere a ele a

prerrogativa exclusiva de propor a alteração da legislação nas áreas mais importantes, como

orçamento, taxação e burocracia pública. De fato, porque, em nível federal, 85,6% das leis

aprovadas após a promulgação da Constituição de 1988 resultaram da iniciativa do Presidente

da República. Além disso, 71% de todos os projetos de lei submetidos ao Congresso pelos

diversos Presidentes foram aprovados durante seus próprios mandatos, a maioria no mesmo
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ano  em  que  foram  apresentados.  Índices  semelhantes  de  dominância  e  sucesso  são

encontrados apenas em democracias parlamentaristas.

Índice de dominância é a razão entre as leis propostas por um determinado autor e o

total  das leis  aprovadas.  A interpretação  desse índice  mostra que o Executivo,  no Brasil,

controla  a  agenda  legislativa.  Do  ponto  de  vista  legal,  o  que  muda  no  País  decorre  de

iniciativa do Executivo.

Mas  não  apenas  isso.  O Executivo  raramente  é  derrotado.  A taxa  de  sucesso  das

iniciativas do Executivo, definida como a razão do que é aprovado sobre o que é apresentado,

é de 70,7% para as leis ordinárias. Rejeições explícitas também são raras – apenas 25 projetos

do Executivo foram rejeitados em todo o período analisado. Ou seja, a maioria dos projetos

não aprovados não foi rejeitada, mas pode não ter sido objeto de deliberação, sendo arquivada

ao final da legislatura. 

5.2 Estado de Minas Gerais

A Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989 também dotou o Executivo de

extensos  poderes  legislativos.  Entretanto,  os  dados  relativos  à  produção  legislativa  na

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais – ALMG diferem dos da União.

Durante  a  12ª  Legislatura  (1991-1995),  foram  apresentadas  972  proposições

legislativas.  Destas,  645  (66,36%)  foram efetivamente  apreciadas,  e  327  (33,64%)  foram

arquivadas ao final do período.

Levando-se em conta apenas as 645 proposições apreciadas, pode-se observar que 126

(19,53%)  foram  rejeitadas  pelo  Plenário  da  Casa,  e  519  (80,47%)  foram  aprovadas  em

redação final. Enviadas à sanção do Governador, 436 proposições (84%) foram transformadas

em norma jurídica, e 83 (15,99%) foram vetadas.

A Assembléia (Mesa, Comissões e Deputados) foi responsável pela apresentação da

maior parte das proposições apreciadas – 397 ou 61,55% –; seguida do Governador, com 207

ou 32,09%. Além disso, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas e o Ministério Público,

juntos, foram autores de apenas 6,36 % das proposições.

Observando os  dados pela  ótica  da eficiência  legislativa,  ou seja,  a  capacidade de

produzir norma jurídica, o Governador do Estado destaca-se dos demais autores, uma vez que

99,52%  de  suas  propostas  foram  aprovadas.  No  período,  somente  uma  proposta  do
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Governador foi rejeitada. A Assembléia, por sua vez, obteve 48,11% de aprovação de suas

proposições. Já o índice de dominância do Executivo foi de 47,25%, e o da Assembléia, de

43,81%.

Durante  a  13ª  Legislatura  (1995-1999),  foram  apresentadas  954  proposições

legislativas, tendo sido efetivamente apreciadas 670. Foram arquivadas ao final da legislatura

284 proposições.

Do total de proposições apreciadas,  141 (21,04%) foram rejeitadas pelo Plenário, e

529  (78,96%),  aprovadas  em  redação  final.  Enviadas  à  sanção  do  Governador,  487

proposições foram transformadas em norma jurídica, e 42, vetadas.

Pode-se observar  que a Assembléia continuou responsável  pela iniciativa da maior

parte das proposições apreciadas – 473 proposições, ou 70,6% do total –, seguida novamente

pelo Governador (181 ou 27,01%).

Sob o aspecto da eficiência legislativa, mais uma vez o Governador se destacou dos

demais autores, uma vez que todas as suas propostas foram transformadas em norma jurídica.

A Assembléia, por sua vez, obteve 61,31% de sucesso. No período, pode-se observar ainda

que a taxa de dominância do Governador foi de 37,16%, e a da Assembléia, de 59,55%.

Durante  a  14ª  Legislatura,  verifica-se  também que a  Assembléia  Legislativa  foi  a

responsável pela autoria da maior parte das proposições – 450 ou 78,4%. O Governador vem

em segundo lugar, tendo apresentado 111 proposições (19,34%).

Entretanto,  em termos de  eficiência  legislativa,  mais  uma vez  o  Executivo obteve

desempenho superior, uma vez que 95,5% das propostas de sua autoria foram aprovadas. A

taxa  de  sucesso  da  Assembléia,  por  sua  vez,  foi  de  81,33%.  A  taxa  de  dominância  do

Executivo foi de 21,86%, e a da Assembléia, de 75,86%.

5.3 Dominância e sucesso na 15ª Legislatura

No  período  compreendido  entre  os  anos  de  2003  e  2006,  correspondente  à  15ª

Legislatura da ALMG, o índice de dominância do Executivo, ao contrário do que se verifica

na União, foi de apenas 37,3 %. Já a taxa de sucesso foi similar – 64,5 %. É importante

salientar ainda que nenhum projeto do Executivo foi rejeitado no período.

Podemos afirmar, portanto, que o governo alcança grande sucesso nas propostas que

apresenta, embora não domine a produção legislativa.
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TABELA 1

Proposições de deliberação do Plenário apresentadas na 15ª Legislatura 

Autoria
Tipo de Proposição

PEC PLC PL PRE Total
Bancadas 0 0 1 0 1

Comissões 3 1 18 81 103
Deputados 95 61 1448 22 1626

Governador 6 23 323 0 352
Mesa da Assembléia 0 0 5 14 19

Procurador-Geral de Justiça 0 4 7 0 11
Presidente do Tribunal de Contas 0 2 4 0 6
Presidente do Tribunal de Justiça 0 2 10 0 12

Total 104 93 1816 117 2130
Fonte: Site da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

TABELA 2

Proposições de deliberação do Plenário transformadas em normas jurídicas

na 15ª Legislatura (todos os autores)

Autoria
Tipo de Proposição

PEC PLC PL PRE Total
Bancadas 0 0 0 0 0

Comissões 2 0 6 78 86
Deputados 16 5 294 0 315

Governador 3 20 230 0 253
Mesa da Assembléia 0 0 5 13 18

Procurador-Geral de Justiça 0 2 4 0 6
Presidente do Tribunal de Contas 0 1 4 0 5
Presidente do Tribunal de Justiça 0 1 7 0 8

Total 21 29 550 91 691
Fonte: Site da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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Há que se considerar, na análise dos dados apresentados nas Tabelas 1 e 2:

– Não foram contabilizadas as proposições de deliberação conclusiva das comissões –

projetos de lei que versam sobre declaração de utilidade pública e denominação de próprios

públicos;

– o índice de dominância do Legislativo foi de 60,6 %. A taxa de sucesso, por sua vez,

de apenas 19,7%;

– no primeiro ano da legislatura, o Governador elaborou uma série de leis delegadas

mediante autorização da Assembléia Legislativa. Nos termos da Constituição do Estado e do

Regimento Interno, a delegação teve a forma de uma única resolução, e as leis propriamente

ditas não tramitaram. Entretanto, trata-se de 63 leis que versam sobre a burocracia estatal e

que não foram contabilizadas na tabela;

– as leis relacionadas ao orçamento, de iniciativa exclusiva do Governador do Estado,

são  em  grande  número.  Nesse  grupo  estão  incluídas  as  Leis  do  Orçamento  Anual,  de

Diretrizes  Orçamentárias,  do  Plano  Plurianual  e  do  Plano  Mineiro  de  Desenvolvimento

Integrado, bem como as inúmeras leis que as modificam, como as de créditos adicionais e de

remanejamentos de dotações.

TABELA 3

Vetos apreciados na 15ª Legislatura 

Situação Quantidade

Mantidos 76
Rejeitados 31

Rejeitados parcialmente 11
Total 118

     Fonte: Site da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

Conforme a Tabela 3, do total de 118 vetos apresentados pelo Governador a projetos

de  origem  parlamentar,  76  foram  mantidos,  e  31,  rejeitados.  Outros  11  foram rejeitados

parcialmente. O índice de sucesso, nesse caso, foi de 64,5 %.

De modo geral, a situação pode ser explicada porque, ao tomar posse, o Governador

escolhe,  para  ocupar  as  Secretarias,  representantes  de  partidos  dispostos  a  apoiá-lo,

assegurando,  assim,  a  formação  de  maioria  parlamentar.  Ou  seja,  o  apoio  político  ao

Governador é estruturado com base em uma coalizão partidária majoritária. Outro aspecto a
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ser observado é que, nos termos da Constituição Estadual, a rejeição de um veto só ocorre

pelo  voto  da  maioria  dos  membros  da  Assembléia  Legislativa  –  39  Deputados  –,  o  que

dificulta o trabalho das minorias contrárias ao governo.

TABELA 4

Matérias com tramitação em regime de urgência na 15ª Legislatura

Autoria da Proposição Quantidade

Comissões 1
Deputados 6

Governador 22
Mesa da Assembléia 2

Total 31
      Fonte: Site da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

Com base nas Tabelas 2 e 4, podemos afirmar que 9,7% das propostas de autoria do

Governador aprovadas na 15ª Legislatura tramitaram em regime de urgência, enquanto, no

mesmo  período,  somente  0,5%  das  propostas  de  autoria  dos  Deputados  aprovadas  pelo

Legislativo receberam o mesmo tratamento.

Na esfera federal, a tramitação em regime de urgência retira a matéria da comissão e a

remete ao Plenário, impondo prazos reduzidos para votação e limitando a possibilidade de

emendas. Na esfera estadual, embora a urgência possa ser requerida também por Deputado,

apenas o pedido de urgência solicitado pelo Governador do Estado para projeto de sua autoria

provoca  o  sobrestamento  da  deliberação  quanto  aos  demais  assuntos  em  pauta,  além  de

abreviar  a  tramitação  da matéria.  O Executivo, portanto,  tem poder de alterar  o prazo de

tramitação de suas matérias, o que, combinado com o poder de veto e as prerrogativas de

iniciativa, intensifica o poder do Governador de influenciar a produção legislativa e aumenta

sua força no estabelecimento da agenda. 

Diante dos dados apresentados, pode-se afirmar que, embora o poder de agenda do

Governador seja marcante, a Assembléia (Deputados, Mesa e Comissões) tem, cada vez mais,

assumido uma postura ativa no que se refere a suas atribuições legislativas.

Portanto, não há uma preponderância legislativa por parte do Executivo. Isto é, ainda

que se possa observar a aprovação quase total das proposições apresentadas pelo Governador,

a produção legislativa dos Deputados também é bastante expressiva. 
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6 A ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MINEIRO

De acordo com o art. 62, XXXIII, da Constituição mineira, correlato ao art. 49, XI, da

Constituição  Federal,  compete  à  Assembléia  Legislativa  de  Minas  Gerais  zelar  pela

preservação  de  sua  competência  legislativa  em  face  da  atribuição  normativa  dos  outros

Poderes. Pelo estudo da produção legislativa da ALMG, principalmente na 15ª Legislatura,

procuraremos  demonstrar  que  esse  inciso  tem  sido  respeitado  com  responsabilidade  e

seriedade  no  trabalho  do  Parlamento  mineiro,  apesar  das  limitações  constitucionais  de

competência e iniciativa impostas aos Legislativos estaduais. 

Os textos da Constituição Estadual e do Regimento Interno da Assembléia, apesar de

seguirem os  princípios  da Constituição  Federal,  demonstram a  disposição  do  parlamentar

mineiro de preservar seu poder de legislar, interferir nos projetos em tramitação e limitar o

poder de agenda do Governador.

Assim sendo, já na elaboração da Constituição de 1989, o constituinte mineiro inseriu

no art. 70, § 2º, da Constituição Estadual, a seguinte norma:

Art.  70  -  A  proposição  de  lei,  resultante  de  projeto  aprovado  pela  Assembléia
Legislativa, será enviada ao Governador do Estado, que, no prazo de quinze dias
úteis, contados da data de seu recebimento:
 I - se aquiescer, sancioná-la-á; ou 
II - se a considerar, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrária ao interesse
público, vetá-la-á total ou parcialmente.
§ 1º - O silêncio do Governador do Estado, decorrido o prazo, importa sanção. 
§ 2º - A sanção expressa ou tácita supre a iniciativa do Poder Executivo no processo
legislativo. (...)
(MINAS GERAIS, Constituição, 1989)

A inclusão do § 2º no art. 70 teve como suporte a corrente doutrinária que considera

que,  uma vez  que o Chefe  do Poder  Executivo sancionou,  tácita  ou expressamente,  uma

proposição, este deixou passar o momento oportuno para questionar sua constitucionalidade.

Dessa forma, se o vício de iniciativa em matéria de sua competência não levou o Governador

a opor veto a uma proposição, isso significa que ele concorda com ela e não há mais que se

questionar  sua constitucionalidade.  A Súmula 5 do Supremo Tribunal  Federal,  editada na

vigência da Constituição de 1946, considerava que a sanção de um projeto supre a falta de

iniciativa do Poder Executivo, mas esse entendimento foi abandonado pelo Tribunal em 1974,

ainda sob a vigência da Constituição de 1967 (Emenda Constitucional nº 1, de 1969),  no

julgamento da Representação 890-GB. Embora não tenha sido formalmente questionada a
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vigência  da  norma  prevista  na  Constituição  Estadual  de  Minas,  nos  casos  de  emendas

legislativas a projetos de iniciativa do Poder Executivo que não guardem pertinência com o

objeto do projeto ou que acarretem aumento de despesa, o entendimento do Supremo tem sido

de que a sanção não supre o vício de iniciativa.

Com o intuito de proteger sua agenda,  o Legislativo mineiro aprovou a Emenda à

Constituição nº 42, de 14/1/2000, que alterou o art. 69 da Constituição Estadual, incluindo

entre os projetos para os quais o Governador não pode solicitar urgência os relativos a plano

plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual ou crédito adicional.

Art.  69 -  O Governador  do Estado poderá solicitar  urgência  para apreciação  de
projeto de sua iniciativa.
     § 1º - Se a Assembléia Legislativa não se manifestar em  até quarenta e cinco dias
sobre o projeto,  será  ele  incluído na ordem do dia,  sobrestando-se a  deliberação
quanto aos demais assuntos, para que se ultime a votação.
     §  2º  -  O prazo  estabelecido  no  §  1º  não  corre  em período  de  recesso  da
Assembléia  Legislativa nem se aplica a projeto que dependa de quorum especial
para aprovação, a projeto de lei orgânica,  estatutária  ou equivalente  a código e a
projeto  relativo  a  plano  plurianual,  diretrizes  orçamentárias,  orçamento  anual  ou
crédito adicional.
(MINAS GERAIS, Constituição, 1989,parágrafo com redação dada pelo art. 1º da
Emenda à Constituição nº 42, de 14/11/2000.)

Outro dispositivo que busca limitar o poder do Governador e preservar o contribuinte

mineiro de surpresas tributárias encontra-se no § 1º do art. 152, acrescentado pela Emenda à

Constituição nº 41, de 8/11/2000.

Art. 152 - (.....)
§ 1º - Não será admitida, no período de noventa dias que antecede o término da
sessão legislativa, a apresentação de projeto de lei que tenha por objeto a instituição
ou a majoração de tributo estadual. 
(MINAS  GERAIS,  Constituição,  1989,  parágrafo  acrescentado  pelo  art.  1º  da
Emenda à Constituição nº 41, de 8/11/2000.) 

Também  o  Regimento  Interno  da  ALMG  procura  limitar  o  poder  de  agenda  do

Governador, ao estabelecer em seu art. 272, §1º, que só poderão tramitar simultaneamente, em

regime de urgência, duas proposições por solicitação do Governador. Esse dispositivo procura

preservar a pauta do Legislativo mineiro de ser sobrestada por diversos projetos em regime de

urgência, o que dificultaria muito os trabalhos.

Art. 272 - Adotar-se-á regime de urgência para que determinada proposição tenha
tramitação abreviada:
I - por solicitação do Governador do Estado, para projeto de sua autoria, nos termos
dos arts. 208 e 209;
II - a requerimento. (Vide Emenda à Constituição nº 42, de 14/11/2000).
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§ 1º  -  Só  poderão tramitar  simultaneamente,  em regime  de  urgência,  4  (quatro)
proposições, sendo 2 (duas) por solicitação do Governador do Estado e 2 (duas) a
requerimento de Deputado.
§ 2º - Por deliberação de 2/3 (dois terços) dos membros do Colégio de  Líderes,
admitir-se-á a tramitação de mais 1 (um) projeto, por solicitação do Governador do
Estado, e de mais 1 (uma) proposição, a requerimento de Deputado, além do limite
estabelecido no parágrafo anterior.
§ 3º -  O disposto no inciso II  não se aplica a projeto que dependa de "quorum"
especial, de lei orgânica, estatutária ou equivalente a código e aos projetos de que
trata o art. 204. 
(ALMG, Regimento Interno, 2005)

Além disso, diferentemente de outros Estados, como Santa Catarina, em Minas Gerais

não  há  restrições,  salvo  a  do  art.  68  da  Constituição  Estadual,  ao  poder  de  emenda  dos

Deputados. Desde que não haja aumento de despesa em projeto de autoria de outros Poderes,

estes poderão ser emendados por qualquer parlamentar ou comissão.

A única restrição à capacidade de um parlamentar de alterar projeto de iniciativa do

Governador encontra-se no art. 68 da Constituição Estadual:

Art. 68 - Não será admitido aumento da despesa prevista: 
I - nos projetos de iniciativa do Governador do Estado, ressalvada a comprovação da
existência de receita e o disposto no art. 160, III; 
II  -  nos  projetos  sobre  organização  dos  serviços  administrativos  da  Assembléia
Legislativa, dos Tribunais e do Ministério Público. 
(MINAS GERAIS, Constituição, 1989)

Esse  dispositivo  contempla  o  princípio  constitucional  previsto  no  art.  63  da

Constituição Federal, que visa a preservar a independência e harmonia dos Poderes, vedando

qualquer alteração que acarrete aumento da despesa prevista em projetos de iniciativa de outro

Poder. Essa vedação não se aplica à apresentação de emendas ao projeto de orçamento, desde

que sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias e que

indiquem os recursos necessários para as despesas nelas previstas.
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6.1 Análise da 15ª Legislatura

Embora  tendo  consciência  de  que  uma  análise  apenas  quantitativa  da  produção

legislativa não seja o bastante para analisar a atuação da ALMG, não nos foi possível neste

trabalho,  em  virtude  da  exigüidade  do  tempo,  analisar  todos  os  aspectos  da  atuação  do

Legislativo. Assim sendo, optamos pela análise quantitativa, com o propósito de oferecer um

panorama, ainda que limitado, da 15ª Legislatura.

No citado período, o Governador do Estado contou com ampla base na Assembléia de

Minas e não encontrou dificuldades para a aprovação de sua agenda. Tal fato se deve a sua

grande  popularidade,  aliada  à  capacidade  de  negociação  e  à  escolha  de  seu  líder  no

Parlamento.

A boa convivência entre Executivo e Legislativo foi positiva para os dois Poderes,

pois facilitou a aprovação de matérias tanto de interesse do Executivo quanto do Legislativo.

TABELA 5

TIPO DE PROPOSIÇÃO

Proposições de deliberação do Plenário transformadas em normas jurídicas

na 15ª Legislatura (ALMG e Governador)*

Autoria
Tipo de Proposição

PEC PLC PL PRE Total
ALMG 18 5 315 91 419

Governador 3 20 230 0 253

Fonte: Site da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

* Só foram consideradas as proposições de deliberação conclusiva do Plenário.

Do total  das matérias  aprovadas  em Plenário,  62,35% tiveram origem na ALMG, e

37,5% foram de autoria do Governador. 
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TABELA 6

Proposições transformadas em normas jurídicas na 15ª Legislatura, por assunto

Autoria

Principais assuntos

Educa

ção

Meio

Ambiente

Segu

rança

Adminis

tração

Pública

Saúde

Assist

ência

Social

Tributa

ção

Direitos

Humano

s

Defesa

Consumi

dor

Out

ros
Total

ALMG 21 26 10 27 37 10 70 15 12 191 419
Gover

nador
8 2 5 120 8 1 11 2 0 96 253

Outros 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19
Total 29 28 15 166 45 11 81 17 12 287 691

Fonte: Site da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

Vê-se que é alta a taxa de legislação de iniciativa do Governador, mas deve-se observar

que a maioria dessas normas se referem a matéria administrativa, ficando a Assembléia com

maior produção legislativa nas demais áreas. Além disso, deve-se registrar que grande parte

dos projetos originados no Executivo sofreu alterações em sua tramitação na Assembléia.

A  base  parlamentar  do  Executivo  foi  formada,  na  15ª  Legislatura,  pelos  seguintes

partidos: PSDB, PFL, PL, PP, PDT, PTB, PSB, PPS, PPB, PSC e PRTB. Apenas PT e PCdoB

se intitulavam partidos de oposição. Observa-se que, apesar da dominância dos partidos de

apoio  ao  Governo  na  legislação  aprovada,  o  PT  e  PCdoB  somaram  67  projetos,  o  que

demonstra a capacidade de negociação desses partidos. Na 15ª Legislatura a ALMG funcionou

de forma a gerar um resultado de soma positiva para todos os partidos e para o Governador do

Estado. Todos cederam um pouco e todos ganharam um pouco nas diversas votações.

TABELA 7

Proposições de autoria de Deputados transformadas em norma jurídica, por partido *

PSDB PT PFL PL PMDB PP PDT PTB PCdoB PSB PPS PPB PSC PRTB Sem partido Total
63 58 46 39 28 21 20 16 9 9 8 7 1 1 9 335*

Fonte: Site da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

* Proposições de autoria conjunta foram contadas mais de uma vez. O total real de

normas aprovadas é 315.
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Um  outro  aspecto  a  ser  considerado,  concernente  às  proposições  originadas  no

Executivo, refere-se às alterações nelas introduzidas pelo Legislativo. Como a Constituição

Federal estabeleceu critérios de limitações ao Poder Legislativo no que tange à iniciativa de

proposições de lei, algumas das leis mais importantes originam-se no Poder Executivo. Isso

não significa — como poderia parecer à primeira vista — uma subserviência do Legislativo

ao Executivo, pois, embora as proposições originem-se em outro Poder, elas são discutidas,

aperfeiçoadas e modificadas, às vezes radicalmente, durante sua tramitação no Parlamento.

Muitas vezes a  própria  oposição  se aliou ao governo  para  aprovar  projetos  nos  quais  ela

introduziu modificações importantes por meio de emendas e substitutivos.

TABELA 8

Proposições de iniciativa do Governador emendadas na 15ª Legislatura

Tipo de Proposição 
Transformadas em Normas

Jurídicas

Emendadas

(emenda e/ou

substitutivo)

%

PL 230 144 62,6%
PLC 20 20 100%
PEC 3 1 33,3%

Fonte: Site da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

Como exemplo do trabalho do Legislativo desenvolvido a partir de projetos originados

no Executivo, anexamos a este trabalho a tramitação da Lei nº 14.868, de 2003, que dispõe

sobre o Programa de Parcerias Público-Privadas. Essa lei originou-se do Projeto de Lei nº

889/2003, que tramitou de julho a dezembro na ALMG. Durante a tramitação o projeto foi

distribuído às  Comissões  de Constituição  e Justiça,  de Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas,  de  Administração  Pública  e  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  que

apresentaram, no 1º turno, o Substitutivo nº 1 e as Emendas nºs 1 a 13, nos pareceres nos quais

concluíram pela aprovação do projeto. Durante a discussão do projeto nas comissões foram

realizadas três audiências públicas com vistas a colher subsídios para o aperfeiçoamento da

proposição. No Plenário foram apresentados, no 1º turno, o Substitutivo nº 2 e as Emendas nºs

14 a 55.

Ainda no 1º  turno,  o projeto retornou  à Comissão  de Administração  Pública,  para

análise das emendas, e esta apresentou, em seu parecer, o Substitutivo nº 3, no qual acolheu as

Emendas nºs 1 a 13, 16, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 39, 43 e 49. O projeto foi aprovado na

forma do Substitutivo nº 3. Em 1º turno foram rejeitadas as Emendas nºs 14, 15, 17 a 22, 26,
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28, 29, 32, 35 a 38, 40 a 42, 44 a 48 e 50 a 55, e foram prejudicadas as emendas acolhidas

pelo substitutivo.

Em 2º turno, o projeto retornou à Comissão de Administração Pública, que apresentou

as Emendas nºs 1 a 3. O projeto foi aprovado em 2º turno com as Emendas nºs 1 a 3 e foi à

Comissão de Redação para receber a forma final. 

Ao cotejar o projeto apresentado e a lei promulgada, podemos perceber o quanto o

texto original foi aperfeiçoado durante a tramitação.

Ao  final  desta  monografia  apresentamos,  anexos,  os  textos  do  Projeto  de  Lei  nº

889/2003 e da Lei nº 14.868, de 2003, como exemplo do trabalho realizado pela ALMG em

um projeto originado no Executivo.

Durante  nossas  pesquisas  observamos,  também,  que  o  Governador  exerceu  várias

vezes seu poder de veto sobre a produção legislativa da ALMG, tendo vetado 17,7% das

proposições  aprovadas.  Não  é  um  índice  pequeno,  principalmente  levando-se  em

consideração que, na maioria das vezes, houve acordo entre a base de governo e a oposição

para a aprovação das proposições.

TABELA 9

Proposições vetadas na 15ª Legislatura

Total de PLCs e PLs

Aprovados
Vetados %

666 118 17,7%
Fonte: Site da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

Desses  vetos,  apenas  26,3%  foram  rejeitados.  O  elevado  quórum  exigido  pela

Constituição para a derrubada de vetos explica a dificuldade que a ALMG tem em rejeitar os

vetos do Governador, principalmente no caso da legislatura em análise, na qual o Governador

tinha uma sólida base de parlamentares  alinhados com o Executivo. Notamos que apenas

86,9% das proposições aprovadas foram transformadas em normas jurídicas.
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TABELA 10

Vetos apreciados na 15ª Legislatura

Total de Vetos Vetos Aprovados
Vetos Aprovados

Parcialmente
Vetos Rejeitados

118 76 11 31
100% 64,4% 9,3% 26,3%

Fonte: Site da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

TABELA 11

Relação entre projetos aprovados e vetados

PLs e PLCs

Aprovados

Vetos Mantidos Total ou

Parcialmente

Total de PLs e PLCs

Transformados em Leis
666 87 579

100% 13,1% 86,9%
Fonte: Site da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

Sabemos que o Poder Legislativo não pode ser avaliado somente pelo número de leis

que produz. A instituição possui junto à sociedade uma missão muito mais complexa, que se

desdobra  em funções  outras  além da  de  legislar:  oferecer  um espaço  à  manifestação  do

pensamento e da vontade dos diversos segmentos sociais e fiscalizar o Poder Executivo e suas

ações.

Sendo assim,  a  lei  de  qualidade,  capaz  de  introduzir  transformações  positivas  nas

relações sociais, é fruto de um longo processo,  que passa necessariamente pela consulta à

população e pelo debate exaustivo. Portanto, uma análise meramente quantitativa da produção

legislativa não espelha sua real dimensão. Bem mais importante do que a quantidade de leis

produzidas e a velocidade com que são produzidas é a qualidade com que são produzidas e os

efeitos que têm no ordenamento jurídico e na vida do cidadão.

A Assembléia Legislativa de Minas vem cumprindo seu papel, legislando nas matérias

de sua competência, aprimorando os projetos de iniciativa constitucional do Poder Executivo

e,  principalmente,  dando  voz  à  participação  da  sociedade,  não  apenas  por  intermédio  de

audiências públicas, consultas permanentes às bases, como ainda na interiorização de seus

trabalhos.

Além  de  tudo  isso,  a  ALMG  tem,  também,  exercido  com  eficiência  sua  função

fiscalizadora, seja na análise da execução orçamentária, seja na verificação da eficácia das

políticas públicas implementadas.
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7 CONCLUSÃO

A Constituição brasileira limitou substancialmente a competência legislativa dos Estados e

dotou  o  Poder  Executivo  de  grande  capacidade  no  que  diz  respeito  à  iniciativa  de  leis  e  à

influência sobre a agenda do Parlamento, o que, aliado ao controle da execução do orçamento sob

seu domínio, dificulta a independência do Poder Legislativo Estadual e restringe sua atuação.

Ao  longo  de  nosso  estudo,  observamos  que,  apesar  das  limitação  constitucionais  de

competência, agenda e iniciativa, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem se

esforçado  para  aumentar  e  aprimorar  sua  produção  legislativa  de  todas  as  formas  possíveis.

Verifica-se  que,  ao  longo  das  legislaturas,  o  Poder  Legislativo  mineiro  tem  aumentado  sua

capacidade de legislar, buscando um equilíbrio com o Poder Executivo. Além disso, a ALMG tem

primado  pela  qualidade  de  seu  trabalho,  ao  procurar  fazer  leis  que  reflitam  os  anseios  da

sociedade, que tenham sido redigidas dentro da melhor técnica legislativa e que se insiram de

forma coerente dentro do ordenamento jurídico vigente.

A Assembléia de Minas tem se preocupado em buscar a interlocução com a sociedade, de

maneira a produzir leis que realmente supram demandas dos cidadãos, fortalecer as comissões,

para facilitar a discussão das matérias, e informar-se de modo a aprimorar os projetos a serem

objeto de deliberação.

Especialmente  na  15ª  Legislatura,  na  qual  focamos  uma  parte  de  nossa  análise,

percebemos  que  a  boa  convivência  entre  Executivo  e  Legislativo  foi  benéfica  para  todos.  O

Governador aprovou sua agenda, e o Poder Legislativo atuou de forma a aprovar as matérias de

seu  interesse,  além  de  negociar  alterações  importantes  em  projetos  que  se  originaram  no

Executivo.

Constatamos também um equilíbrio entre os partidos políticos na aprovação de projetos, o

que evidencia a existência de diálogo e negociação, qualidades inerentes ao bom funcionamento

do Parlamento, além de uma preponderância das matérias relevantes sobre as questões político-

partidárias.

Dessa forma, concluímos que a ALMG tem sido bastante atuante e procurado ocupar seu

espaço  de  maneira  eficiente,  a  despeito  das  limitações  legais.  O  Poder  Executivo  tem

prerrogativas constitucionais significativas e grande poder de barganha, mas o Parlamento mineiro

não é meramente uma fábrica de leis, que aprova o que lhe é imposto. Na verdade, é uma Casa

que estuda minuciosamente as matérias sobre as quais delibera e que trabalha para aprimorá-las e

aperfeiçoá-las, de modo a dotar os mineiros de uma legislação coerente e eficaz, além de exercer

suas funções de fiscalização dos demais Poderes. 
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ANEXO A – PROJETO DE LEI Nº 889/2003

Dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 1° – Esta lei institui o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas,

destinado a disciplinar e promover a realização de parcerias público-privadas no âmbito da

Administração Pública Estadual.

Parágrafo  único  –  As  parcerias  público-privadas  de  que  trata  esta  lei

constituem contratos de colaboração entre o Estado e o particular por meio dos quais, nos

termos  estabelecidos  em  cada  caso,  o  ente  privado  participa  da  implantação  e  do

desenvolvimento de obra, serviço ou empreendimento público, bem como da exploração e da

gestão  das  atividades  deles  decorrentes,  cabendo-lhe  contribuir  com recursos  financeiros,

materiais  e  humanos  e  sendo  remunerado  segundo  o  seu  desempenho  na  execução  das

atividades contratadas.

Art. 2° – O Programa observará as seguintes diretrizes:

I – eficiência na execução das políticas públicas e no emprego dos recursos

públicos;

II – qualidade e continuidade na prestação dos serviços;

III – universalização do acesso a bens e serviços essenciais; 

IV – respeito aos direitos dos usuários e dos agentes privados responsáveis

pelo serviço;

V – garantia de sustentabilidade econômica da atividade;

VI – estímulo à competitividade na prestação de serviços;

VII – responsabilidade fiscal na celebração e execução de contratos;

VIII – indisponibilidade das funções reguladora, controladora e fiscalizadora

do Estado;

IX – publicidade e clareza na adoção de procedimentos e decisões;

X – remuneração do contratado vinculada ao seu desempenho;

XI – participação popular, mediante consulta pública.
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Art. 3° – As ações de governo relativas ao Programa serão estabelecidas no

Plano Estadual de Parcerias Público-Privadas, a ser elaborado nos termos do art. 7° desta lei.

CAPÍTULO II

Das Parcerias Público-Privadas

Art. 4° – As parcerias público-privadas serão celebradas pelo Estado, e por

entidade de sua Administração Indireta, com o ente privado, por meio de contrato, nos termos

do art. 11 desta lei.

Art. 5° – Podem ser objeto de parceria público-privada: 

I – a prestação de serviços públicos;

II  –  a  construção,  a  ampliação,  a  manutenção,  a  reforma  e  a  gestão  de

instalações de uso público em geral,  bem como de terminais estaduais e de vias públicas,

incluídas as recebidas em delegação da União; 

III  –  a  instalação,  a  manutenção  e  a  gestão  de  bens  e  equipamentos

integrantes de infra-estrutura destinada a utilização pública;

IV  –  a  implantação  e  a  gestão  de  empreendimento  público,  incluída  a

administração de recursos humanos, materiais e financeiros;

V – a exploração de bem público;

VI – a exploração de direitos de natureza imaterial de titularidade do Estado,

incluídos os de marcas, patentes e bancos de dados, métodos e técnicas de gerenciamento e

gestão.

§ 1° – As atividades descritas nos incisos do “caput” deste artigo poderão ser

desenvolvidas nas seguintes áreas:

I – educação, saúde e assistência social;

II – transportes públicos;

III – saneamento básico;

IV – segurança, sistema penitenciário, defesa e justiça;

V – ciência, pesquisa e tecnologia; 

VI  –  agronegócio,  especialmente  na  agricultura  irrigada  e  na

agroindustrialização; 

VII – outras áreas públicas de interesse social ou econômico.

§ 2° – Não serão consideradas parcerias público-privadas:
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I – a realização de obra prevista no inciso II  do “caput” deste artigo sem

atribuição ao contratado do encargo de mantê-la e explorá-la por, no mínimo, quarenta e oito

meses;

II – a terceirização de mão-de-obra que seja objeto único de contrato;

III – a prestação isolada, que não envolva conjunto de atividades;

IV – o contrato de concessão ou de permissão com prazo inferior a cinco

anos e valor inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).

§ 3° – É vedado ao ente privado o acesso a banco de dados que contenha

informações de natureza sigilosa.

Art. 6° – Na celebração de parceria público-privada, é vedada a delegação a

ente privado, sem prejuízo de outras vedações previstas em lei, das seguintes competências:

I  –  edição  de  ato  jurídico  com  fundamento  em  poder  de  autoridade  de

natureza pública;

II – atribuições de natureza política, policial, judicial, normativa e regulatória

e as que envolvam poder de polícia;

III  –  direção  superior  de  órgãos  e  entidades  públicos,  bem  como  a  que

envolva o exercício de atribuição indelegável;

IV – atividade de ensino que envolva processo pedagógico.

§ 1° – Quando a parceria envolver a totalidade das atribuições delegáveis da

entidade ou órgão público, a celebração do contrato dependerá de prévia autorização legal

para a extinção do órgão ou entidade.

§ 2°  –  Não se inclui  na  vedação  estabelecida  no  inciso II  deste  artigo  a

delegação  de  atividades  que  tenham  por  objetivo  dar  suporte  técnico  ou  material  às

atribuições nele previstas. 

CAPÍTULO III

Do Plano Estadual de Parcerias Público-Privadas

Seção I

Da Organização do Plano

Art.  7°  –  O Poder Executivo elaborará,  anualmente,  o  Plano Estadual  de

Parcerias Público-Privadas, que exporá os objetivos e definirá as ações de governo no âmbito

do Programa e apresentará, justificadamente, os projetos de parceria público-privada a serem

executados pelo Poder Executivo estadual.
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§  1°  –  O  órgão  ou  entidade  da  Administração  estadual  interessado  em

celebrar parceria encaminhará o respectivo projeto, nos termos e prazos previstos em decreto,

à apreciação do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas – CGP –, criado no art. 19

desta lei. 

§  2°  –  Os  projetos  aprovados  pelo  CGP integrarão  o  Plano  Estadual  de

Parcerias  Público-Privadas,  o  qual  será  submetido  à  aprovação,  mediante  decreto,  do

Governador do Estado, após a realização de consulta pública, na forma de regulamento.

Art.  8°  –  O  projeto  de  parceria  que  preveja  a  utilização  de  recursos

provenientes de fundo de parcerias será submetido a parecer do grupo coordenador do fundo,

antes de ser aprovado pelo CGP. 

Art. 9° – O CGP, sem prejuízo do acompanhamento da execução de cada

projeto,  fará,  permanentemente,  avaliação  geral  do  Plano  Estadual  de  Parcerias  Público-

Privadas. 

Seção II

Dos Requisitos dos Projetos de Parceria Público-Privada

Art.  10 – Os projetos de parceria  público-privada encaminhados ao CGP,

sem prejuízo dos requisitos estabelecidos em regulamento, deverão conter estudo técnico que

demonstre, em relação ao serviço, obra ou empreendimento a ser contratado:

I  –  a  vantagem  econômica  e  operacional  da  proposta  para  o  Estado  e  a

melhoria  da  eficiência  no  emprego  dos  recursos  públicos,  relativamente  a  outras

possibilidades de execução direta ou indireta;

II – a viabilidade dos indicadores de resultado a serem adotados, em função

da sua capacidade de aferir, de modo permanente e objetivo, o desempenho do ente privado

em termos qualitativos e quantitativos, bem como de parâmetros que vinculem o montante da

remuneração aos resultados atingidos;

III – a viabilidade de obtenção pelo ente privado, na exploração do serviço,

de ganhos econômicos suficientes para cobrir seus custos;

IV – a forma e os prazos de amortização do capital investido pelo contratado;

V – a necessidade, a importância e o valor do serviço em relação ao objeto a

ser executado.

Parágrafo único – Fica assegurado acesso público aos dados e às informações

que fundamentem o estudo técnico de que trata este artigo.
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Seção III

Dos Instrumentos de Parceria Público-Privada

Art. 11 – São instrumentos para a realização de parceria público-privada:

I – a concessão de serviço público, precedida ou não de obra pública;

II – a concessão de obra pública;

III – a permissão de serviço público;

IV – a subconcessão;

V – outros contratos ou ajustes administrativos.

Art. 12 – Os instrumentos de parceria público-privada previstos no art. 11

desta lei reger-se-ão pelas normas gerais do regime de concessão e permissão de serviços

públicos e de licitações e contratos e atenderão às seguintes exigências:

I – indicação das metas e dos resultados a serem atingidos pelo contratado e

do cronograma de execução, definidos os prazos estimados para o seu alcance;

II  – definição de critérios  objetivos de avaliação de desempenho a serem

utilizados, mediante adoção de indicadores capazes de aferir a qualidade do serviço;

III  – estabelecimento de prazo vinculado à amortização dos investimentos,

quando for o caso, e remuneração do contratado pelos serviços oferecidos; 

IV  –  apresentação,  pelo  contratante,  de  estudo  do  impacto  orçamentário-

financeiro  do  contrato  no  exercício  em  que  deva  entrar  em  vigor  e  nos  subseqüentes,

abrangida a sua execução integral.

§ 1° – O contrato só poderá ser celebrado se o seu objeto estiver previsto nas

leis do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI – ou do Plano Plurianual de

Ação Governamental – PPAG.

§ 2° – Os editais e contratos de parceria público-privada serão submetidos a

consulta pública, na forma de regulamento.

§ 3° – Ao término da parceria público-privada, a propriedade do bem móvel

ou imóvel objeto do contrato caberá à Administração Pública, salvo disposição contratual em

contrário.

Art. 13 – Os instrumentos de parceria público-privada previstos no art. 11

desta lei poderão estabelecer mecanismos amigáveis de solução de divergências contratuais,

inclusive por meio de arbitragem.

§ 1° – Na hipótese de arbitragem, os árbitros serão escolhidos dentre pessoas

naturais de reconhecida idoneidade e conhecimento da matéria, devendo o procedimento ser
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realizado  de  conformidade  com  regras  de  arbitragem  de  órgão  arbitral  institucional  ou

entidade especializada.

§ 2° –  A arbitragem terá lugar  na Capital  do Estado,  em cujo foro serão

ajuizadas, se for o caso, as ações necessárias para assegurar a sua realização e a execução da

sentença arbitral.

Art. 14 – São obrigações do contratado na parceria público-privada:

I  –  demonstrar  capacidade  econômica  e  financeira  para  a  execução  do

contrato;

II – assumir compromisso de resultados definido pela Administração Pública,

facultada  a  escolha  dos  meios  para  a  execução  do  contrato,  nos  limites  previstos  no

instrumento; 

III – submeter-se a controle estatal permanente dos resultados;

IV  –  submeter-se  à  fiscalização  da  Administração  Pública,  sendo  livre  o

acesso dos agentes públicos às instalações, informações e documentos relativos ao contrato,

incluídos os registros contábeis;

V – sujeitar-se  aos  riscos  do  empreendimento,  salvo nos casos  expressos

previstos no contrato e no edital de licitação;

VI – incumbir-se de atos delegáveis da desapropriação, quando prevista no

contrato e mediante outorga de poderes pelo Poder Público, caso em que será do contratado a

responsabilidade pelo pagamento das indenizações cabíveis.

Parágrafo único – Ao Poder Público compete declarar de utilidade pública

área,  local  ou  bem  que  sejam  apropriados  ao  desenvolvimento  de  atividades  inerentes,

acessórias ou complementares ao objeto do contrato e à implementação de projeto associado,

bem como, ressalvada a hipótese do inciso VI deste artigo, promover a sua desapropriação

diretamente.

Art. 15 – O contratado poderá ser remunerado por meio de uma ou mais das

seguintes formas: 

I  –  tarifa  cobrada  dos  usuários,  nos  contratos  regidos  pela  lei  federal  de

concessão e permissão de serviços públicos;

II – recursos do Tesouro estadual ou de entidade da Administração Indireta

estadual;

III – cessão de créditos do Estado ou de entidade da Administração Indireta

estadual, excetuados os relativos a impostos;

IV – transferência de bens móveis e imóveis, na forma da lei;
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V  –  títulos  da  dívida  pública,  emitidos  com  observância  da  legislação

aplicável;

VI – cessão do direito de exploração comercial  de bens públicos e outros

bens de natureza imaterial, tais como marcas, patentes, bancos de dados; 

VII – outras receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos

associados.

§  1°  –  A  remuneração  do  contratado  será  variável,  vinculada  ao  seu

desempenho na execução do contrato, e se dará a partir do momento em que o serviço, obra

ou empreendimento contratado estiver disponível para utilização.

§ 2° – Desde que haja previsão expressa no contrato de parceria público-

privada, o Estado poderá efetuar o pagamento das parcelas devidas ao contratado, apuradas

nos termos do §1° deste artigo, diretamente em favor da instituição que financiar o objeto do

contrato. 

§ 3° – O pagamento a que se refere o § 2° deste artigo se dará nas mesmas

condições  pactuadas  com o parceiro,  limitado,  em qualquer  caso,  ao  montante apurado  e

liquidado em favor deste.

Art. 16 – Os créditos do contratado poderão ser protegidos por meio de:

I – garantia real, pessoal, fidejussória e seguro;

II – atribuição ao contratado do encargo de faturamento e cobrança de crédito

do contratante  em relação  a  terceiros,  salvo os  relativos  a  impostos,  prevista  a  forma de

compensação dos créditos recíprocos de contratante e contratado; 

III  –  vinculação  de  recursos  do  Estado,  inclusive  por  meio  de  fundos

específicos, ressalvados os impostos.

Art. 17 – O contrato e o edital de licitação poderão prever, para a hipótese de

inadimplemento da obrigação pecuniária a cargo do Estado, sem prejuízo das demais sanções

estabelecidas na legislação federal aplicável, que: 

I – o débito será acrescido de multa de 2% (dois por cento) e juros, segundo a

taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Estadual;

II – o atraso superior a noventa dias conferirá ao contratado a faculdade de

suspensão dos  investimentos  em curso bem como a suspensão  da  atividade que não seja

estritamente necessária à continuidade de serviços públicos essenciais ou à utilização pública

de infra-estrutura existente, sem prejuízo do direito à rescisão judicial;

III  –  o  débito  poderá  ser  pago  ou  amortizado  com  o  valor  que  seria

compartilhado com o contratante nos termos do § 2° do art. 15.
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Art. 18 – O contrato de parceria regido pela legislação geral sobre o regime

de concessão e permissão da prestação de serviços públicos que não seja remunerado por

tarifa cobrada dos usuários e que obrigue o contratado a fazer investimento inicial superior a

R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) não terá prazo inferior a dez e superior a trinta

anos.

CAPÍTULO III

Disposições Finais

Art.  19 – Fica criado  o Conselho Gestor  de Parcerias  Público-Privadas  –

CGP –, vinculado à Governadoria do Estado.

§  1°  –  Caberá  ao  CGP elaborar  o  Plano  Estadual  de  Parcerias  Público-

Privadas e aprovar os editais, os contratos, seus aditamentos e prorrogações. 

§  2°  –  O CGP será  presidido  pelo  Governador  do Estado e  terá  em sua

composição, como membros efetivos, o Advogado-Geral do Estado e os Secretários de Estado

de Desenvolvimento Econômico, de Planejamento e Gestão,  de Fazenda, de Transportes e

Obras  Públicas,  de  Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana  e  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável, e, como membro eventual, o titular da Secretaria diretamente

relacionada com o serviço ou a atividade objeto de parceria público-privada. 

Art. 20 – Caberá à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, por

meio de unidade operacional de coordenação de parcerias público-privadas – Unidade PPP –,

nos termos de regulamento:

I  –  executar  as  atividades  operacionais  e  de  coordenação  de  parcerias

público-privadas;

II – assessorar o CGP e divulgar os conceitos e metodologias próprios dos

contratos de parcerias público-privadas;

III – dar suporte técnico, na elaboração de projetos e contratos, especialmente

nos aspectos financeiros e de licitação, às Secretarias de Estado.

Art.  21 – Ficam criados,  no Quadro Especial  constante do Anexo da Lei

Delegada n° 108, de 9 de janeiro de 2003, os seguintes cargos de provimento em comissão, de

recrutamento amplo:

I – dois cargos de Diretor de Projeto, código MG-88, símbolo AS-96;

II – dois cargos de Gerente de Programa, código MG-91, símbolo GF-01;

III – um cargo de Assessor Técnico, código MG-18, símbolo AT-18.
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Parágrafo único – A lotação e a identificação dos cargos de que trata esta lei

serão feitas por decreto.

Art. 22 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 23 – Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei n°

9.444, de 25 de novembro de 1987, e a Lei n° 10.453, de 22 de janeiro de 1991.

ANEXO B – LEI Nº 14.868, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2006

Dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas.

O Povo de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, sanciono a

seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Esta Lei institui o Programa Estadual de Parcerias Público Privadas, destinado a

disciplinar e promover a realização de parcerias público privadas no âmbito da Administração

Pública Estadual.

Parágrafo único. As parcerias público privadas de que trata esta Lei constituem contratos de

colaboração entre o Estado e o particular por meio dos quais, nos termos estabelecidos em

cada caso, o ente privado participa da implantação e do desenvolvimento de obra, serviço ou

empreendimento  público,  bem  como  da  exploração  e  da  gestão  das  atividades  deles

decorrentes, cabendo-lhe contribuir com recursos financeiros, materiais e humanos e sendo

remunerado segundo o seu desempenho na execução das atividades contratadas.

Art. 2º - O Programa observará as seguintes diretrizes:

I - eficiência na execução das políticas públicas e no emprego dos recursos públicos;

II - qualidade e continuidade na prestação dos serviços;

III - universalização do acesso a bens e serviços essenciais;

IV - respeito aos direitos dos usuários e dos agentes privados responsáveis pelo serviço;

V - garantia de sustentabilidade econômica da atividade;

VI - estímulo à competitividade na prestação de serviços;
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VII - responsabilidade fiscal na celebração e execução de contratos;

VIII - indisponibilidade das funções reguladora, controladora e fiscalizadora do Estado;

IX - publicidade e clareza na adoção de procedimentos e decisões;

X - remuneração do contratado vinculada ao seu desempenho;

XI - participação popular, mediante consulta pública.

Art. 3º - As ações de governo relativas ao Programa serão estabelecidas no Plano Estadual de

Parcerias Público-Privadas, a ser elaborado nos termos do art. 7º desta Lei.

CAPÍTULO II

DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Art. 4º - As parcerias público-privadas serão celebradas pelo Estado, e por entidade de sua

Administração Indireta, com o ente privado, por meio de contrato, nos termos do art. 11 desta

Lei.

Art. 5º - Podem ser objeto de parceria público-privada:

I - a prestação de serviços públicos;

II  - a construção,  a ampliação,  a manutenção,  a reforma e a gestão de instalações  de uso

público em geral, bem como de terminais estaduais e de vias públicas, incluídas as recebidas

em delegação da União;

III  -  a  instalação,  a  manutenção e a  gestão de bens e  equipamentos  integrantes  de infra-

estrutura destinada a utilização pública;

IV  -  a  implantação  e  a  gestão  de  empreendimento  público,  incluída  a  administração  de

recursos humanos, materiais e financeiros;

V - a exploração de bem público;

VI - a exploração de direitos de natureza imaterial de titularidade do Estado, incluídos os de

marcas, patentes e bancos de dados, métodos e técnicas de gerenciamento e gestão.

§ 1º - As atividades descritas nos incisos do caput deste artigo poderão ser desenvolvidas nas

seguintes áreas:

I - educação, saúde e assistência social;

II - transportes públicos;

III - saneamento básico;

IV - segurança, sistema penitenciário, defesa e justiça;
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V - ciência, pesquisa e tecnologia;

VI - agronegócio, especialmente na agricultura irrigada e na agroindustrialização;

VII - outras áreas públicas de interesse social ou econômico.

§ 2º - Não serão consideradas parcerias público privadas:

I  -  a  realização  de  obra  prevista  no  inciso  II  do  "caput"deste  artigo  sem  atribuição  ao

contratado do encargo de mantê-la e explorá-la por, no mínimo, quarenta e oito meses;

II - a terceirização de mão-de-obra que seja objeto único de contrato;

III - a prestação isolada, que não envolva conjunto de atividades;

IV - o contrato de concessão ou de permissão com prazo inferior a cinco anos e valor inferior

a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).

§ 3º - É vedado ao ente privado o acesso a banco de dados que contenha informações de

natureza sigilosa.

Art. 6º - Na celebração de parceria público-privada, é vedada a delegação a ente privado, sem

prejuízo de outras vedações previstas em lei, das seguintes competências:

I - edição de ato jurídico com fundamento em poder de autoridade de natureza pública;

II  -  atribuições  de  natureza  política,  policial,  judicial,  normativa  e  regulatória  e  as  que

envolvam poder de polícia;

III - direção superior de órgãos e entidades públicos, bem como a que envolva o exercício de

atribuição indelegável;

IV - atividade de ensino que envolva processo pedagógico.

§ 1º - Quando a parceria envolver a totalidade das atribuições delegáveis da entidade ou órgão

público, a celebração do contrato dependerá de prévia autorização legal para a extinção do

órgão ou entidade.

§ 2º - Não se inclui na vedação estabelecida no inciso II deste artigo a delegação de atividades

que tenham por objetivo dar suporte técnico ou material às atribuições nele previstas.

CAPÍTULO III

DO PLANO ESTADUAL DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Seção I

Da Organização do Plano

Art. 7º - O Poder Executivo elaborará, anualmente, o Plano Estadual de Parcerias Público-

Privadas, que exporá os objetivos e definirá as ações de governo no âmbito do Programa e

67



apresentará, justificadamente, os projetos de parceria público-privada a serem executados pelo

Poder Executivo estadual.

§  1º  -  O  órgão  ou  entidade  da  Administração  estadual  interessado  em  celebrar  parceria

encaminhará o respectivo projeto, nos termos e prazos previstos em decreto, à apreciação do

Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas  CGP, criado no art. 19 desta Lei.

§ 2º -  Os projetos aprovados pelo CGP integrarão o Plano Estadual de Parcerias Público-

Privadas, o qual será submetido à aprovação, mediante decreto, do Governador do Estado,

após a realização de consulta pública, na forma de regulamento.

Art. 8º - O projeto de parceria que preveja a utilização de recursos provenientes de fundo de

parcerias será submetido a parecer do grupo coordenador do fundo, antes de ser aprovado pelo

CGP.

Art.  9º  -  O  CGP,  sem prejuízo  do  acompanhamento  da  execução  de  cada  projeto,  fará,

permanentemente, avaliação geral do Plano Estadual de Parcerias Público-Privadas.

Seção II

Dos Requisitos dos Projetos de Parceria Público-Privada

Art. 10 - Os projetos de parceria público-privada encaminhados ao CGP, sem prejuízo dos

requisitos estabelecidos em regulamento, deverão conter estudo técnico que demonstre, em

relação ao serviço, obra ou empreendimento a ser contratado:

I - a vantagem econômica e operacional da proposta para o Estado e a melhoria da eficiência

no emprego dos recursos públicos, relativamente a outras possibilidades de execução direta ou

indireta;

II - a viabilidade dos indicadores de resultado a serem adotados, em função da sua capacidade

de  aferir,  de  modo  permanente  e  objetivo,  o  desempenho  do  ente  privado  em  termos

qualitativos  e  quantitativos,  bem  como  de  parâmetros  que  vinculem  o  montante  da

remuneração aos resultados atingidos;

III  -  a  viabilidade  de  obtenção  pelo  ente  privado,  na  exploração  do  serviço,  de  ganhos

econômicos suficientes para cobrir seus custos;

IV - a forma e os prazos de amortização do capital investido pelo contratado;

V - a necessidade, a importância e o valor do serviço em relação ao objeto a ser executado.
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Parágrafo  único.  Fica  assegurado  acesso  público  aos  dados  e  às  informações  que

fundamentem o estudo técnico de que trata este artigo.

Seção III

Dos Instrumentos de Parceria Público-Privada

Art. 11 - São instrumentos para a realização de parceria público-privada:

I - a concessão de serviço público, precedida ou não de obra pública;

II - a concessão de obra pública;

III - a permissão de serviço público;

IV - a subconcessão;

V - outros contratos ou ajustes administrativos.

Art. 12 - Os instrumentos de parceria público-privada previstos no art. 11 desta Lei reger-se-

ão  pelas  normas  gerais  do  regime  de  concessão  e  permissão  de  serviços  públicos  e  de

licitações e contratos e atenderão às seguintes exigências:

I - indicação das metas e dos resultados a serem atingidos pelo contratado e do cronograma de

execução, definidos os prazos estimados para o seu alcance;

II - definição de critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante

adoção de indicadores capazes de aferir a qualidade do serviço;

III - estabelecimento de prazo vinculado à amortização dos investimentos, quando for o caso,

e remuneração do contratado pelos serviços oferecidos;

IV - apresentação, pelo contratante, de estudo do impacto orçamentário financeiro do contrato

no exercício  em que deva entrar  em vigor  e nos subseqüentes,  abrangida a sua execução

integral.

§ 1º - O contrato só poderá ser celebrado se o seu objeto estiver previsto nas leis do Plano

Mineiro  de  Desenvolvimento  Integrado  –  PMDI  –  ou  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental – PPAG.

§ 2º - Os editais e contratos de parceria público privada serão submetidos a consulta pública,

na forma de regulamento.

3º - Ao término da parceria público-privada, a propriedade do bem móvel ou imóvel objeto do

contrato caberá à Administração Pública, salvo disposição contratual em contrário.
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Art. 13 - Os instrumentos de parceria público-privada previstos no art. 11 desta Lei poderão

estabelecer mecanismos amigáveis de solução de divergências contratuais, inclusive por meio

de arbitragem.

§ 1º  -  Na hipótese de arbitragem,  os  árbitros  serão  escolhidos dentre pessoas  naturais  de

reconhecida idoneidade e conhecimento da matéria, devendo o procedimento ser realizado de

conformidade  com  regras  de  arbitragem  de  órgão  arbitral  institucional  ou  entidade

especializada.

§ 2º - A arbitragem terá lugar na Capital do Estado, em cujo foro serão ajuizadas, se for o

caso, as ações  necessárias para assegurar a sua realização e a execução da sentença arbitral.

Art. 14 - São obrigações do contratado na parceria público-privada:

I - demonstrar capacidade econômica e financeira para a execução do contrato;

II  -  assumir  compromisso  de  resultados  definido  pela  Administração  Pública,  facultada  a

escolha dos meios para a execução do contrato, nos limites previstos no instrumento;

III - submeter-se a controle estatal permanente dos resultados;

IV - submeter-se à fiscalização da Administração Pública, sendo livre o acesso dos agentes

públicos às instalações, informações e documentos relativos ao contrato, incluídos os registros

contábeis;

V - sujeitar-se aos riscos do empreendimento, salvo nos casos expressos previstos no contrato

e no edital de licitação;

VI  -  incumbir-se  de  atos  delegáveis  da  desapropriação,  quando  prevista  no  contrato  e

mediante  outorga  de  poderes  pelo  Poder  Público,  caso  em  que  será  do  contratado  a

responsabilidade pelo pagamento das indenizações cabíveis.

Parágrafo único. Ao Poder Público compete declarar de utilidade pública área, local ou bem

que  sejam  apropriados  ao  desenvolvimento  de  atividades  inerentes,  acessórias  ou

complementares ao objeto do contrato e à implementação de projeto associado, bem como,

ressalvada a hipótese do inciso VI deste artigo, promover a sua desapropriação diretamente.

Art. 15 - O contratado poderá ser remunerado por meio de uma ou mais das seguintes formas:

I - tarifa cobrada dos usuários, nos contratos regidos pela lei federal de concessão e permissão

de serviços públicos;

II - recursos do Tesouro estadual ou de entidade da Administração Indireta estadual;

III  -  cessão  de  créditos  do  Estado  ou  de  entidade  da  Administração  Indireta  estadual,

excetuados os relativos a impostos;
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IV - transferência de bens móveis e imóveis, na forma da lei;

V - títulos da dívida pública, emitidos com observância da legislação aplicável;

VI - cessão do direito de exploração comercial de bens públicos e outros bens de natureza

imaterial, tais como marcas, patentes, bancos de dados;

VII - outras receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados.

§ 1º - A remuneração do contratado será variável, vinculada ao seu desempenho na execução

do contrato,  e  se  dará  a  partir  do  momento  em que o  serviço,  obra  ou  empreendimento

contratado estiver disponível para utilização.

§ 2º - Desde  que haja previsão expressa no contrato de parceria público-privada, o Estado

poderá efetuar o pagamento das parcelas devidas ao contratado, apuradas nos termos do § 1º

deste artigo, diretamente em favor da instituição que financiar o objeto do contrato.

§  3º  -  O  pagamento  a  que  se  refere  o  §  2º  deste  artigo  se  dará  nas  mesmas  condições

pactuadas com o parceiro, limitado, em qualquer caso, ao montante apurado e liquidado em

favor deste.

Art. 16 - Os créditos do contratado poderão ser protegidos por meio de:

I - garantia real, pessoal, fidejussória e seguro;

II - atribuição ao contratado do encargo de faturamento e cobrança de crédito do contratante

em relação a terceiros, salvo os relativos a impostos, prevista a forma de compensação dos

créditos recíprocos de contratante e contratado;

III - vinculação de recursos do Estado, inclusive por meio de fundos específicos, ressalvados

os impostos.

Art. 17 - O contrato e o edital de licitação poderão prever, para a hipótese de inadimplemento

da obrigação pecuniária a cargo do Estado, sem prejuízo das demais sanções estabelecidas na

legislação federal aplicável, que:

I - o débito será acrescido de multa de 2% (dois por cento) e juros, segundo a taxa em vigor

para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Estadual;

II  - o atraso superior a noventa dias conferirá ao contratado a faculdade de suspensão dos

investimentos  em  curso  bem  como  a  suspensão  da  atividade  que  não  seja  estritamente

necessária  à continuidade de serviços  públicos essenciais ou à utilização pública de infra-

estrutura existente, sem prejuízo do direito à rescisão judicial;

III  - o débito poderá ser pago ou amortizado com o valor que seria compartilhado com o

contratante nos termos do § 2º do art. 15.
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Art. 18 - O contrato de parceria regido pela legislação geral sobre o regime de concessão e

permissão da prestação de serviços públicos que não seja remunerado por tarifa cobrada dos

usuários e que obrigue o contratado a fazer investimento inicial superior a R$20.000.000,00

(vinte milhões de reais) não terá prazo inferior a dez e superior a trinta anos.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19 - Fica criado o Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas – CGP –, vinculado à

Governadoria do Estado.

§ 1º - Caberá ao CGP elaborar o Plano Estadual de Parcerias Público-Privadas e aprovar os

editais, os contratos, seus aditamentos e prorrogações.

§ 2º - O CGP será presidido pelo Governador do Estado e terá em sua composição, como

membros  efetivos,  o  Advogado-Geral  do  Estado  e  os  Secretários  de  Estado  de

Desenvolvimento Econômico, de Planejamento e Gestão, de Fazenda, de Transportes e Obras

Públicas,  de  Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana  e  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável, e, como membro eventual, o titular da Secretaria diretamente

relacionada com o serviço ou a atividade objeto de parceria público-privada.

Art. 20 - Caberá à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, por meio de unidade

operacional de coordenação de parcerias público-privadas – Unidade PPP – , nos termos de

regulamento: 

I - executar as atividades operacionais e de coordenação de parcerias público-privadas;

II  -  assessorar  o  CGP e  divulgar  os  conceitos  e  metodologias  próprios  dos  contratos  de

parcerias público-privadas;

III - dar  suporte  técnico, na elaboração de projetos e contratos, especialmente nos aspectos

financeiros e de licitação, às Secretarias de Estado.

Art. 21 - Ficam criados, no Quadro Especial constante do Anexo da Lei Delegada nº 108, de

29 de janeiro de 2003, os seguintes  cargos de provimento em comissão, de recrutamento

amplo:

I - dois cargos de Diretor de Projeto, código MG-88, símbolo AS-96;

II - dois cargos de Gerente de Programa, código MG-91, símbolo GF-01;

III - um cargo de Assessor Técnico, código MG-18, símbolo AT-18.
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Parágrafo único. A lotação e a identificação dos cargos de que trata esta Lei serão feitas por

decreto.

Art. 22 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 23 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 9.444, de 25 de

novembro de 1987, e a Lei nº 10.453, de 22 de janeiro de 1991.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16 de dezembro de 2003.

Aécio Neves - Governador do Estado
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