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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

PARECER TÉCNICO JURÍDICO 

MENSAGEM DE VETO PARCIAL nº 129/2018.  – PROJETO DE LEI 

016/2018 – AUTÓGRAFO DE LEI Nº 116/2018,  DE AUTORIA DA 

DEPUTADA ESTADUAL -  LUZIA TOLEDO 

AUTOR: GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

EMENTA: “Institui a Semana de Incentivo à Adoção Tardia, a ser 

comemorada, anualmente, na primeira semana do mês de setembro”.  

Relatório. 

Trata-se de Mensagem Governamental n.º 129/2018, de autoria do 

Exmo. Sr. Governador do Estado, de veto parcial, aposto ao Projeto de 

Lei nº 016/2018, Autógrafo de Lei n.º 116/2018, de autoria da 

Deputada Estadual Luzia  Toledo. 

Entendeu o Sr. Governador do Estado que o Projeto de Lei de nº 

016/2018 merece veto parcial aos parágrafos 1º e 2º do art 2º, por 

desobediência aos art. 61, § 1º, inciso II, alínea “e”, 84, incisos II VI, 

alínea “a” da CF/88 e art. 63, parágrafo único, incisos III e VI da 

Constituição Estadual, que diz respeito a competência privativa do 

chefe do Poder Executivo. 

Lido no expediente do dia 17/09/2018 e publicado no Diário do Poder 

Legislativo do dia 19 de setembro de 2018.    
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Designado pelo  Procurador Geral para exame do veto parcial, coube-me 

a tarefa de oferecer o parecer  por força  do art. 121, do Regimento 

Interno - ALES. 

É o relatório.  

FUNDAMENTAÇÃO. 

Quanto aos aspectos da Constitucionalidade, juridicidade, 

legalidade e técnica legislativa – não se faz necessário uma vez que 

já foi objeto de exame. 

Quanto ao Veto Parcial ora em estudo, encaminhado pela Mensagem 

Governamental n.º 129/2018, que tem como objeto vetar parcialmente 

Projeto de Lei nº 016/2018, de autoria da Deputada Luzia Toledo, por 

desobediências aos  art. 61,§ 1º, inciso II, alínea “e”, 84, incisos II VI, 

alínea “a” da CF/88 e art. 63, parágrafo único, incisos III e VI da 

Constituição Estadual, que diz respeito a competência privativa do 

chefe do Poder Executivo. 

Defende a tese que a matéria ora em análise merece veto parcial por 

padecer de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, 

sustentando algumas teses em desacordo com a proposição do autor do 

projeto ora em exame. 

Estamos a tratar de mensagem de veto parcial, aposto em matéria que 

teve a iniciativa pelo Poder Legislativo. O Sr. Governador entendeu que 

houve inconstitucionalidade formal.   
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É preciso observar que o controle de constitucionalidade de uma norma 

deve ser realizado quanto aos aspectos formais e materiais. Naquele, 

verifica-se se a regra elaborada foi constituída de acordo com a forma 

estatuída pela Constituição; nesta, cabe à análise do conteúdo, ou seja, 

será indagado se a matéria guarda compatibilidade com a Constituição. 

Em relação ao vício formal o Min. Gilmar Mendes leciona: 

“Os vícios formais traduzem defeito de formação do ato 

normativo, pela inobservância de princípio de ordem técnica 

ou procedimental ou pela violação de regras de competência. 

Esses casos, viciado é o ato nos seus pressupostos, no seu 

procedimento de formação, na sua forma final. Os vícios 

materiais dizem respeito ao próprio conteúdo do ato, 

originando-se de um conflito com princípios estabelecidos na 

Constituição”. 

Primeiro é preciso analisar a fase de iniciativa do processo legislativo: é 

dividido em três fases: a fase de iniciativa, a fase constitutiva e a 

fase complementar. A fase de iniciativa, também chamada de fase 

deflagradora, iniciadora ou instauradora, é por onde o processo 

legislativo se inicia. A fase constitutiva se desenrola na discussão e 

votação do projeto de lei, seguida da sanção ou veto. A última fase, a 

complementar, inclui a promulgação e a publicação.  

Leis de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo são aquelas em 

que só a ele cabe o envio do projeto ao Poder Legislativo. Nessa 

categoria estão as que disponham sobre a criação, estruturação e 

atribuição das secretarias, órgãos e entidades da administração pública 
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municipal; a criação de cargos, funções ou empregos públicos na 

administração direta e autárquica, fixação ou aumento de sua 

remuneração; o regime jurídico dos servidores municipais; e o plano 

plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais, créditos 

suplementares e especiais. 

Estamos diante de uma matéria de compatibilidade vertical das normas 

da ordenação jurídica, no sentido de que as normas de grau inferior 

somente valerão se forem compatíveis com as normas de grau superior, 

que é a constituição. As que forem incompatíveis com ela são inválidas, 

pois a incompatibilidade vertical resolve-se em favor das normas de 

grau mais elevado. 

Pelas razões do veto parcial, o Sr. Governador se valeu do o vício formal 

subjetivo que verifica-se na fase de iniciativa. Vício comum, em relação 

ao procedimento de formação é o vício orgânico, que ocorre em relação 

ao um desrespeito a iniciativa de matéria de reversa, que iniciada por 

órgão incompetente, estará incorrendo em uma inconstitucionalidade 

insanável por violação de competência de matéria privativa. A primeira 

possibilidade a se considerar, quanto ao vício de forma, é a denominada 

inconstitucionalidade orgânica, que se traduz na inobservância da regra 

de competência para a edição do projeto de lei. O que se deu com a 

matéria vetada parcialmente, ou seja, os parágrafos 1º e 2º do art 2º do 

projeto de lei 016/2018. 

No entanto, é preciso verificar se, de pronto, se o veto tramitou dentro 

do prazo de manifestação do Sr. Governador,  sobre o projeto de lei a ele 

enviado, é de quinze dias úteis, sendo seu silêncio recebido como 
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sanção. Se o veto for derrubado pelo Poder Legislativo, o projeto retorna 

ao Chefe do Poder Executivo para promulgação e, se não o fizer, a 

promulgação pelo Presidente da Casa Legislativa.   

In casu, deu-se o veto parcial, por inconstitucionalidade formal com 

razão. O Sr. Governador alegou vicio de iniciativa em parte do projeto. E 

o fez com razão, destaca-se que o conteúdo apresentado viola norma 

constitucional de reprodução obrigatória na Constituição Estadual, qual 

seja a que reserva privativamente ao Chefe do Executivo do respectivo 

ente federativo a competência privativa. Ao Executivo se estabeleceu 

competência privativa sobre as leis que disponham sobre atribuições 

das Secretarias de Estado e órgãos da administração pública, além de, 

como atribuição explícita do exercício de função normativa ao 

Executivo, ou iniciar o processo legislativo na forma e nos casos 

previstos na constituição estadual, assim como expedir decretos e 

regulamentos, quando for o caso, para a sua fiel execução.  Elaborar 

leis que versem sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos 

na administração direta e autárquica: - enquadra-se perfeitamente aos  

art. 61,§ 1º, inciso II, alínea “e”, 84, incisos II VI, alínea “a” da CF/88 e 

art. 63, parágrafo único, incisos III e VI da Constituição Estadual. 

Alinho-me em casos análogos, a organização e a execução de ações 

concretas que empenhem órgãos, servidores e recursos estaduais 

constitui atividade que ostenta evidente natureza administrativa, 

inclusive por abranger aspectos de ordem técnica e operacional, cujo 

equacionamento pressupõe a observância das prioridades do Governo, 

em consonância com critérios próprios de planejamento. 

Identificador: 310036003300310033003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



  

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
  

Mensagem de veto parcial nº 129/2018 - ao 

projeto de  lei 16/2018. 

Página 

Carimbo / Rubrica 

 

 

 

 

 

Com efeito, esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência 

da Corte no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei 

resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições, ou 

estabeleça obrigações a órgãos públicos, matéria afeta ao Chefe do 

Poder Executivo. 

Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido 

da existência de inconstitucionalidade sob tal fundamento, à medida 

que a legislação estadual visava dispor sobre  matéria tipicamente 

administrativa. Quando impõem obrigações ao Poder Executivo 

Estadual. A disciplina normativa pertinente ao processo de criação, 

estruturação e definição das atribuições dos órgãos e entidades 

integrantes da Administração Pública estadual, ainda que por meio de 

emenda constitucional, revela matéria que se insere, por sua natureza, 

entre as de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo local, pelo 

que disposto no art. 61, § 1º, inciso II, alínea “e”, da Constituição 

Federal.  

Ficou clara a posição do Sr. Governador uma vez que CF/88, estipula, 

entre as hipóteses de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, as 

leis que criem ou extingam órgãos ou entidades da Administração 

Pública. Cita-se o caso da ADI nº 2.417/SP, foi no sentido de a 

exclusividade da iniciativa abranger matérias pertinentes à 

Administração Pública. Essa leitura terminou por ampliar o alcance que 

uma interpretação literal do texto da norma poderia sugerir. De acordo 

com essa significação, qualquer projeto de lei sobre matéria que diga 

respeito à Administração Pública é de iniciativa exclusiva do Executivo. 
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 Portanto, não resta qualquer dúvida que o Autógrafo de Lei 102/2018, 

importa em afronta direta ao Texto Constitucional, de iniciativa 

parlamentar, que versa sobre matéria reservada ao Governador pela 

Carta da República, em obediência ao princípio          da simetria (art. 

61, § 1º, II, ‘b’), como é a estruturação e a especificação de atribuições 

da Secretaria de Educação, órgão que integra o Poder Executivo 

Estadual. Portanto, a interferência ilegítima de um Poder sobre o outro, 

caracterizando manifesta intromissão na função confiada ao chefe do 

Poder Executivo, exatamente o que ocorreu com o Projeto de lei 

016/2018, de autoria de Deputada Luzia Toledo, em relação aos 

parágrafos 1º e 2º do art. 2º do Autógrafo de Lei 116/2018. 

O STF já se manifestou no sentido de que o modelo do processo 

legislativo federal deve ser seguido no Estado, pois à luz do princípio 

da simetria são regras constitucionais de repetição obrigatória. 

A ação direta foi proposta em face da EC 24/2002 do Estado 

de Alagoas, a qual dispôs sobre a organização e a estruturação 

do Conselho Estadual de Educação, órgão integrante da 

administração pública que desempenha funções 

administrativas afetas ao Poder Executivo, conferindo à 

Assembleia Legislativa o direito de indicar um representante 

seu para fazer parte do Conselho. A disciplina normativa 

pertinente ao processo de criação, estruturação e definição 

das atribuições dos órgãos e entidades integrantes da 

administração pública estadual, ainda que por meio de 

emenda constitucional, revela matéria que se insere, por sua 

natureza, entre as de iniciativa exclusiva do chefe do Poder 
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Executivo local, pelo que disposto no art. 61, § 1º, II, e, da CF. 

(...) A EC 24/2002 do Estado de Alagoas incide também em 

afronta ao princípio da separação dos Poderes. Ao impor a 

indicação pelo Poder Legislativo estadual de um representante 

seu no Conselho Estadual de Educação, cria modelo de 

contrapeso que não guarda similitude com os parâmetros da 

CF. Resulta, portanto, em interferência ilegítima de um Poder 

sobre o outro, caracterizando manifesta intromissão na função 

confiada ao chefe do Poder Executivo de exercer a direção 

superior e dispor sobre a organização e o funcionamento da 

administração pública. [ADI 2.654, rel. min. Dias Toffoli, j. 13-

8-2014, P, DJE de 9-10-2014.] 

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. 

Representação de inconstitucionalidade de lei municipal em 

face de Constituição Estadual. Processo legislativo. Normas de 

reprodução obrigatória. Criação de órgãos públicos. 

Competência do Chefe do Poder Executivo. Iniciativa 

parlamentar. Inconstitucionalidade formal. Precedentes. 1. A 

orientação deste Tribunal é de que as normas que regem o 

processo legislativo previstas na Constituição Federal são de 

reprodução obrigatória pelas Constituições dos Estados-

membros, que a elas devem obediência, sob pena de 

incorrerem em vício insanável de inconstitucionalidade. 2. É 

pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que 

padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de 

iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de 

órgãos públicos, haja vista que essa matéria é afeta ao Chefe 
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do Poder Executivo. 3. Agravo regimental não provido” (RE 

505.476-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, 

DJe  6.9.2012”. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. 

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO 

TRIBUNAL DE ORIGEM EM FACE DA CONSTITUIÇÃO 

ESTADUAL. LEI MUNICIPAL 3.524/2003. LEI QUE DISPÕE 

SOBRE ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. VÍCIO FORMAL. INICIATIVA DO PODER 

EXECUTIVO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido 

encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte, 

no sentido de que é inconstitucional a lei proveniente de 

iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de 

órgãos da Administração Pública. Precedentes. II - Agravo 

regimental improvido” (RE 578.017-AgR, Relator o Ministro 

Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.4.2012). 

Pode-se afirmar que é conveniente e oportuno que seja mantido o veto 

parcial ao inteiro teor do Autógrafo de Lei n.º 116/2018, oriundo 

do Projeto de Lei 016/2018, de autoria da Deputada Luzia Toledo, na 

medida em que a ausência de sanção na norma por ele veiculada, afeta 

a sua validade ou, quando menos, a sua eficácia jurídica, de modo que 

a existência de preceito com tal teor no ordenamento jurídico capixaba, 

propícia o descumprimento de dever institucionalizado pelo Estado.   
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Entendo, também, que o princípio da reserva da administração, compete 

privativamente ao Chefe do Poder Executivo legislar sobre a criação, estruturação e 

atribuições das Secretarias e órgãos da atuação executiva.  Assim não vejo como não 

opinar pela manutenção do veto parcial aposto ao Autógrafo de Lei nº  116/2018, 

encaminhado pela mensagem 129/2018 do Sr. Governador do Estado.. 

É o parecer 

 Procuradoria, 24 de setembro de 2018. 

 

    Fernando José da Silva 

 ‘       Procurador Adjunto 
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