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PROJETO DE LEI N° 203/2017 

EMENTA: Mensagem encaminhando “VETO TOTAL ao Autógrafo de Lei nº 
104/2018, que “Cria o Programa de Incentivo à Admissão de Pessoas de 
Terceira Idade no Mercado de Trabalho”. 

  

I - RELATÓRIO 

  

Trata-se de Mensagem de Veto de nº 115/2018, encaminhando o veto 

total ao Autógrafo de Lei nº 104/2018, que “Cria o programa de Incentivo à 

Admissão de Pessoas de Terceira Idade no Mercado de Trabalho”, de autoria do 

Deputado Marcos Bruno, referente ao Projeto de Lei n.º 203/2017. 

A mensagem foi protocolizada no dia 10/08/2018, seguiu sua regular 

tramitação, lida no expediente da sessão ordinária do dia 13/08/2018 e, 

posteriormente, publicada no Diário do Poder Legislativo DPL – edição do dia 

14/08/2018.  

Nesta oportunidade, a Mensagem de Veto veio a esta Procuradoria para 

exame e parecer técnico - jurídico, na forma do disposto no art. 121 do 

Regimento Interno (Resolução n° 2.700/09). 

 

É o relatório. 
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 II – FUNDAMENTAÇÃO 

Com amparo nos artigos 66, § 2° e 91, IV da Constituição Estadual, 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 

115/2018, informa a este Poder que vetou o Projeto de Lei n° 203/2017 

transformado no Autógrafo de Lei n° 104/2018, de autoria do Deputado 

Marcos Bruno, que “Cria o programa de incentivo à Admissão de Pessoas de 

Terceira Idade no Mercado de Trabalho.”. 

Apesar de meritória, a matéria que tem como objetivo a criação do 

Programa de incentivo à admissão de pessoas de terceira idade, tendo em vista 

às atuais reformas trabalhistas e ao direito à aposentadoria em trâmite no 

Congresso Nacional, considerando que Direitos Fundamentais serão suprimidos, 

restando ao trabalhador a grande preocupação com a reinserção no mercado de 

trabalho e a possibilidade de nunca atingir o direito da aposentação. Todavia, a 

questão que se impõe no presente caso é sobre a matéria cuja iniciativa é 

privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual.  

A Carta Magna, em seus arts. 61, §1°, inciso II, alínea ‘’b’’ e 84, incisos II e 

IV, alínea ‘’a’’, e o artigo 63, parágrafo único, incisos III, da Constituição 

Estadual, em consonância com a Federal, verbis: 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias 

cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do 

Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da 

República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao 

Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos 

previstos nesta Constituição. 

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as 

leis que: 
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II - disponham sobre 

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e 

orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos 

Territórios; 

 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção 

superior da administração federal; 

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como 

expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução; 

 

Art. 63 A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou 

comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao 

Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos 

cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição. 

Redação dada pela Emenda Constitucional nº 101, de 15 de julho de 

2015. 

Parágrafo único - São de iniciativa privativa do Governador 

do Estado as leis que disponham sobre: 

(...) 

III      - organização administrativa e pessoal da administração 

do Poder Executivo;  

 

Tem razão o veto, tendo em vista a notória ingerência de intervenção do 

legislador na competência privativa do chefe do Executivo, pois, desta maneira, 

o Parlamento imiscui-se indevidamente em seara própria da atividade do 

Administrador Público. 
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O presente Autógrafo de Lei, de iniciativa parlamentar, é flagrantemente 

discrepante do nosso ordenamento constitucional por colidir com o princípio da 

Separação dos Poderes, consoante é a previsão dos arts. 17 e 91. I e II, da Carta 

Estadual, em especial “cabe ao Poder executivo a criação ou a instituição de 

programas e politicas públicas”. 

Em que pese o justo propósito que norteou a iniciativa parlamentar, a 

Procuradoria do Estado (PGE), ao apreciar os aspectos constitucionais que 

disciplinam a matéria, manifestou-se pelo veto total ao presente Autógrafo de 

Lei, pelas razões e argumentos que segue abaixo: 

“Da inconstitucionalidade formal – Reserva de iniciativa. 

Invasão da competência privativa do Chefe do Poder Executivo 

Estadual para legislar sobre matéria administrativa. Embora 

sejam nobres os objetivos da proposta em análise, qual seja, de 

criar mecanismos que incentivem as empresas do Estado do 

Espírito Santo a disponibilizarem vagas de trabalho para as 

pessoas da terceira idade, o presente autógrafo de lei incorreu 

em inconstitucionalidade formal, evidenciada pela 

inobservância do procedimento exigido pelos artigos 61, §1º, 

inciso II, alínea “b” e 84, incisos II e VI, alínea “a”, da 

Constituição Federal e artigo 63, parágrafo único, incisos III, da 

Constituição Estadual. 

O presente autógrafo de lei, de iniciativa parlamentar, é 

verticalmente incompatível com nosso ordenamento 

constitucional por violar o princípio da separação de poderes, 

previsto nos arts. 17 e 91, I e II, da Constituição Estadual. Cabe 

exclusivamente ao Poder Executivo a criação ou instituição de 

programas em benefício da população e serviços nas diversas 

áreas de gestão, envolvendo os órgãos da Administração 

Pública Estadual e a própria população. 
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Ainda que o autógrafo de lei não indique expressamente as 

ações a serem realizadas, há que se reconhecer que a 

viabilização do programa depende do estabelecimento de 

diretrizes na organização estatal. O Poder Legislativo ao editar 

lei criando e determinando prazo ao Poder Executivo para 

regulamentar o novo programa de governo, invade, 

indevidamente, esfera que é própria da atividade do 

Administrador Público, violando o princípio da separação de 

poderes. 

A instituição no âmbito estadual de campanha permanente 

para determinado fim no calendário oficial é atividade 

nitidamente administrativa, representativa de atos de gestão, 

de escolha política para satisfação das necessidades essenciais 

coletivas, vinculadas aos direitos fundamentais e que 

demandará o planejamento, uma vez que pode causar impacto 

desproporcional ao orçamento público.  

No que concerne especificamente à criação de programas, 

campanhas e políticas públicas, como é o caso do presente 

autógrafo, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no 

sentido de que essas normas são inconstitucionais, por 

afrontarem o artigo 61, §1º, II, alínea “e”, da Constituição 

Federal (ADI 31/80/AP. Tribunal Pleno. Relator Ministro 

Joaquim Barbosa. Julgado em 17/05/2007. Publicado em 

14/06/2007).  

Contudo, não dúvidas que o autógrafo em análise, ao pretender 

instituir campanha estadual e promover ações com vistas a 

incentivar a admissão de pessoas da terceira idade no mercado 

de trabalho, invadiu esfera de competência reservada ao chefe 

do Poder Executivo, pois a este cabe a iniciativa de lei que 

disponha sobre a direção da administração, o que naturalmente 

Identificador: 310033003800380038003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Mensagem de Veto 115/2018 Folha 

Carimbo / Rubrica 

 

 
 

compreende o juízo de conveniência e oportunidade acerca da 

realização de programas e projetos na seara administrativa. 

Conclui-se que o Autógrafo de Lei nº 104/2018 deve ser objeto 

de veto total.” 

Como se verifica, o presente Autógrafo de Lei incorre em 

inconstitucionalidade formal ao avançar às competências prescritas pelo texto 

das Constituições Federal e Estadual, o que se impõe o veto jurídico total ao 

Autógrafo de Lei nº 104/2018, referente ao Projeto de Lei nº 203/2017. 

 Assim, analisando o processo em foco, verifica-se que foram 

devidamente observados os prazos previstos no § 2º do art. 66, da Constituição 

Estadual. Prosseguindo, observa-se que o veto em foco foi feito de maneira 

expressa, motivada e escrita. 

Ressalte-se que o veto terá preferência sobre outra proposição na Ordem 

do Dia, para discussão e votação, conforme dispõe o art. 216, § 1º, I, do 

Regimento Interno1 e o quórum para sua rejeição dar-se-á por maioria absoluta 

dos membros da Assembleia Legislativa, na forma dos art. 66, § 4º, da 

Constituição Estadual e art. 230, do Regimento Interno2. 

Quanto ao regime de tramitação, será o especial, por força do artigo 148, 

inciso III c/c artigos 228 a 231 do Regimento Interno. O processo de votação 

será o nominal, conforme o artigo 200, inciso II c/c com o artigo 202, inciso I, do 

Regimento Interno3. 

                                                           
1 Art. 216. Preferência é a primazia na discussão ou na votação de uma proposição sobre outra na Ordem do Dia.  

§ 1º As proposições terão preferência para discussão e votação na seguinte ordem:  

I - veto; 
2
 Art. 230. O veto será rejeitado quando contra o mesmo votar a maioria absoluta dos membros da Assembleia 

Legislativa. 
3
 Art. 200. São dois os processos de votação:  

(...) 

II - nominal; 
Art. 202. A votação nominal será utilizada:  
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Logo, constata-se que existe vício de inconstitucionalidade formal 

conforme alega o Chefe do Poder Executivo, tendo em vista que a matéria esta 

diretamente vinculada à competência privativa do Governador do Estado.   

São estas as considerações pertinentes na análise da mensagem de veto. 

III – CONCLUSÃO 

 Desta forma, somos pela MANUTENÇÃO do VETO TOTAL aposto 

ao Autógrafo de Lei nº 104/2018, referente ao Projeto de Lei nº 203/2017, por 

conter vício de inconstitucionalidade formal, conforme as razões acimas citadas. 

Vitória, 17 de agosto de 2018. 

 

Sandra Maria Cuzzuol Lóra 
Procuradora 

 
 

  

                                                                                                                                                                          
I - nos casos em que seja exigido quorum especial para votação, à exceção dos previstos neste Regimento; 
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