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móvel e de banda larga, na 
modalidade pós-paga, a 
apresentar ao consumidor, na 
fatura mensal, gráficos 
informando a velocidade diária 
média de envio e de recebimento 
de dados entregues no mês, a Lei 
4.824/2016 do Estado de Mato 
Grosso do Sul, a pretexto de 
tutelar interesses consumeristas, 
altera, no tocante às obrigações 
das empresas prestadoras, o 
conteúdo dos contratos 
administrativos firmados no 
âmbito federal para a prestação 
do serviço público de telefonia, 
perturbando o pacto federativo. 
(...) revela-se inconstitucional, por 
invadir a competência privativa 
da União para regular a 
exploração do serviço público de 
telefonia – espécie do gênero 
telecomunicação –, a lei estadual 
cujos efeitos não se esgotam na 
relação entre consumidor-usuário 
e o fornecedor-prestador, 
interferindo na relação jurídica 
existente entre esses dois atores e 
o poder concedente, titular do 
serviço (...). 
[ADI 5.569, rel. min. Rosa Weber, 
j. 18-5-2016, P, DJE de 1º-6-2017.] 
 
A proposta legislativa, pois, está 
eivada de inconstitucionalidade 
formal, seja por vício de iniciativa, 
já que compete ao Governador 
do Estado a iniciativa de leis que 
interfiram na gestão de contratos 
de concessão de serviços 
públicos; seja por invasão da 
competência privativa da União 
para legislar e disciplinar a 
prestação do serviço público de 
energia elétrica. 
 

Como se verifica, o presente Autógrafo 
incorre em vício de inconstitucionalidade por 
violação ao disposto no artigo 61, §1º, II, ‘b’, art. 
175, caput e incisos I, III e IV do parágrafo único 
e inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal, 
bem como o artigo 63, parágrafo único, III, da 

Constituição Estadual, razão pela qual se impõe 
o veto jurídico total ao Autógrafo de Lei nº 
20/2019, referente ao Projeto de Lei nº 
195/2019. 

 
Vitória, 16 de abril de 2019. 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
 
MENSAGEM Nº 043/2019 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

Transmito a V. Exª. e dignos Pares, 
amparado no artigo 66, § 2º da Constituição 
Estadual, as razões de VETO TOTAL ao 
Autógrafo de Lei nº 21/2019, que “Fixa normas 
gerais sobre transparência e dados a serem 
obrigatoriamente divulgados nos sítios 
eletrônicos dos Poderes e Órgãos Públicos do 
Estado do Espírito Santo, com vistas à 
observância do princípio constitucional da 
publicidade dos atos e ações estatais, 
garantindo ao cidadão acesso pleno e irrestrito 
à informação adequada e clara”, de autoria da 
Mesa Diretora, aprovado nessa Casa, 
relacionado ao Projeto de Lei nº 203/2019, para 
cumprimento das formalidades constitucionais 
de praxe. 
 

Em que pese o justo propósito que 
norteou a iniciativa parlamentar e a análise 
técnica realizada pela Secretaria de Estado de 
Controle e Transparência (SECONT), e a 
Procuradoria Geral do Estado (PGE) que, ao 
apreciar os aspectos constitucionais, 
manifestou-se pelo veto total ao presente 
Autógrafo de Lei, pelas razões e argumentos 
que seguem transcritos: 
 

“A Constituição Federal, em seu 
art. 5º, XXXIII, assegura a todos os 
cidadãos o “direito a receber dos 
órgãos públicos informações de 
seu interesse particular, ou de Identificador: 320037003200360031003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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interesse coletivo ou geral, que 
serão prestadas no prazo da lei, 
sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo 
seja imprescindível à segurança 
da sociedade e do Estado”. 
 
Neste sentido, a Constituição 
Estadual preconiza, no art. 32, 
§4º, inciso II, que cabe à 
Administração Pública promover, 
mediante lei, a transparência da 
gestão pública, permitindo ao 
cidadão acompanhamento dos 
gastos públicos. Veja-se:  
Art. 32. As administrações 
públicas direta e indireta de 
quaisquer dos Poderes do Estado 
e dos Municípios obedecerão aos 
princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, 
publicidade, eficiência, finalidade, 
interesse público, razoabilidade, 
proporcionalidade e motivação, e 
também aos seguintes: [...] 
 

§ 4º A Lei disciplinará as formas 
de participação do usuário na 
administração pública direta e 
indireta do Estado e dos 
Municípios, regulando 
especialmente: [...] 
 

II - o acesso dos usuários a 
registros administrativos e as 
informações sobre atos de 
governo, observado o disposto 
nos incisos X e XXXIII, do art. 5º, 
da Constituição da República 
Federativa do Brasil; [...] 
 

Assim, a Lei Estadual n.º 
9.871/2012, que regula o acesso 
à informação no âmbito do 
Estado do Espírito Santo, dispõe 
sobre as normas a serem 
observadas pela Administração 
Pública Estadual com o fim de 
garantir o acesso a informações 
previsto no inciso II do §4º do art. 
32 da Constituição Estadual. 
Referida norma estabelece, em 
seu art. 8º, o dever dos órgãos e 

entidades públicas de divulgar as 
informações de interesse coletivo 
a título de transparência ativa, 
nos seguintes termos: 

 
Art. 8º É dever dos órgãos e 
entidades públicas estaduais 
promover, independentemente 
de requerimentos, a divulgação 
em local de fácil acesso, no 
âmbito de suas competências, de 
informações de interesse 
coletivo ou geral por eles 
produzidas ou custodiadas, a 
título de transparência ativa. 
 
§1º Na divulgação das 
informações a que se refere o 
caput, deverão constar, no 
mínimo: 
 
I - registro das competências e 
estrutura organizacional, 
endereços e telefones das 
respectivas unidades e horários 
de atendimento ao público; 
II - registros de quaisquer 
repasses ou transferências de 
recursos financeiros; 
III - registros das despesas; 
IV - informações concernentes a 
procedimentos licitatórios, 
inclusive os respectivos editais e 
resultados, bem como a todos os 
contratos celebrados; 
V - dados gerais para o 
acompanhamento de programas, 
ações, projetos e obras de órgãos 
e entidades; 
VI - respostas a perguntas mais 
frequentes da sociedade; e 
VII - outras informações que por 
determinação do regulamento 
próprio de cada órgão estadual 
mereça uma transparência ativa. 

 
§2º Para cumprimento do 
disposto no caput, os órgãos e 
entidades públicas estaduais 
deverão utilizar todos os meios e 
instrumentos legítimos de que 
dispuserem, sendo obrigatória a Identificador: 320037003200360031003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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divulgação em sítios oficiais da 
rede mundial de computadores 
(internet). 
 
§3º Os requisitos a serem 
atendidos pelos sítios de que 
trata o § 2º serão estabelecidos 
em regulamento. 
 

Neste contexto nota-se 
que os órgãos e entidades 
públicas estaduais já estão 
sujeitos à divulgação de 
informações que, por 
determinação de regulamento 
próprio de cada órgão estadual, 
mereçam uma transparência 
ativa. Logo, o autógrafo de lei em 
exame acaba por interferir de 
maneira indevida, data venia, em 
matéria tipicamente 
administrativa. 
 

Ademais, a Lei Estadual n.º 
9.871/2012 já trata do acesso à 
informação, prevendo a 
divulgação em local de fácil 
acesso de informações de 
interesse coletivo, não havendo a 
necessidade de edição de nova lei 
estabelecendo normas gerais 
sobre transparência e dados a 
serem obrigatoriamente 
divulgados nos sítios eletrônicos 
dos Poderes e órgãos públicos do 
Estado do Espírito Santo. 

 
Ressalte-se aqui, por 

oportuno, que o Estado do 
Espírito Santo já se encontra em 
primeiro lugar (nota 10) na Escala 
Brasil Transparente, realizada 
pela Controladoria-Geral da 
União (CGU) e Ministério da 
Transparência. 

 
Inclusive, diversas das 

informações objeto do Autógrafo 
em comento, indicadas como de 
divulgação obrigatória (execução 
orçamentária e financeira; 
pessoal; licitação; contratos e 

convênios), já se encontram todas 
disponibilizadas no Portal da 
Transparência estadual. 
 

Com efeito, a referida 
obrigatoriedade é matéria 
tipicamente administrativa, de 
modo que atribui funções aos 
órgãos e entidades públicas 
estaduais, com destaque para a 
Secretaria de Estado de Controle 
e Transparência – SECONT, 
responsável por auxiliar a 
implementação da política de 
transparência da gestão no 
âmbito do Poder Executivo 
Estadual. 
 

Assim, sob o prisma 
jurídico-constitucional, a matéria 
tratada no Autógrafo em análise 
encontra-se inserta na esfera de 
competência legislativa privativa 
do Governador do Estado, nos 
termos do art. 61, §1º, inciso II, 
alínea "b", da CF/88 e art. 63, 
parágrafo único, inciso III, da 
Constituição Estadual. 

 
A proposição legislativa, pois, 
interfere diretamente nas tarefas 
executadas pelos órgãos do Poder 
Executivo, já que somente o 
Chefe do Executivo pode dar 
início a processo legislativo sobre 
matéria concernente à 
estruturação e funcionamento 
dos órgãos do Poder Executivo, os 
quais lhe são subservientes. 

 

Neste pormenor, traz-se à 
colação a abrangência do 
conceito de direção superior da 
Administração dada por José 
Cretella Júnior: 

 
“[...] direção superior não é 
orientação política, tão só, mas, e 
principalmente, administrativa, 
econômica e financeira, tanto que 
o próprio Ferreira Filho inclui, na 
abrangência dessa expressão, a Identificador: 320037003200360031003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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fixação de metas, a escolha de 
caminhos e procedimentos, [...]”  
 

Tal atitude, demais disso, 
fere o princípio da independência 
e da harmonia dos Poderes 
(CF/88, art. 2º). 
Por fim, revela-se importante 
efetuar um "distinguishing". É 
certo que ao julgar a ADI n.º 
2.444/RS o Supremo Tribunal 
Federal firmou o entendimento 
de que: "Lei que obriga o Poder 
Executivo a divulgar na imprensa 
oficial e na internet dados 
relativos a contratos de obras 
públicas não depende de 
iniciativa do chefe do Poder 
Executivo. A lei em questão não 
cria, extingue ou modifica órgão 
administrativo, tampouco confere 
nova atribuição a órgão da 
administração pública". 
 

Ocorre que o Autógrafo 
ora em analise não se limitou a 
determinar a divulgação na 
internet de dados relativos a 
contratos de obras públicas. Fez 
muito mais que isso, vindo a criar 
novas atribuições a diversos 
órgãos e servidores públicos, 
inclusive de Poderes distintos.  
 

De fato, o presente 
Autógrafo de Lei cria diversas 
obrigações – com os custos delas 
decorrentes – não só para os 
Poderes Legislativo e Executivo, 
mas também para o Poder 
Judiciário, Ministério Público, 
Tribunal de Contas e Defensoria 
Pública. Até mesmo as empresas 
públicas, entidades autárquicas e 
fundações de direito público 
seriam afetadas pelas novas 
atribuições previstas. 

 

Ou seja, não se pode 
querer comparar o conteúdo do 
presente Autógrafo com a Lei 
Estadual n.º 11.521/00 do Rio 
Grande do Sul, que foi objeto da 
supracitada ADI n.º 2.444/RS. 

O diploma normativo 
gaúcho, num singelo único artigo, 
determina tão somente que "O 
Poder Executivo deverá divulgar, 
até o dia 30 de janeiro de cada 
exercício, no Diário Oficial do 
Estado, e disponibilizar para 
consultas na Internet, a relação 
completa das obras relativas a 
rodovias, inclusive as suas obras 
de arte, bem como das relativas a 
portos e aeroportos, contratadas 
no exercício anterior". 

 
Por certo que tal diploma 

em nada se parece com o 
presente Autógrafo de Lei, que 
sob o manto da melhorar a 
transparência, termina por gerar 
diversas obrigações materiais 
para vários órgãos de Poderes 
distintos, bem como para seus 
respectivos servidores, afetando 
inadvertidamente o 
funcionamento de toda a 
estrutura administrativa estadual. 

 
Conclui-se assim, que 

ainda que motivado por nobres 
razões, o legislador estadual 
atuou fora de seu âmbito de 
competência, fazendo com que o 
autógrafo de lei em análise esteja 
eivado de inconstitucionalidade 
formal, por ofensa ao art. 61, §1º, 
inciso II, alínea "b", da CF/88 e 
art. 63, parágrafo único, inciso III, 
da Constituição Estadual”. 

 
Como se verifica, o presente Autógrafo 

incorre em vício de inconstitucionalidade por 
ofensa ao disposto no artigo 61, §1º, inciso II, 
alínea “b” da Constituição Federal, e artigo 63, 
parágrafo único, inciso III, da Constituição 
Estadual, razão pela qual se impõe o veto 
jurídico total ao Autógrafo de Lei nº 21/2019, 
referente ao Projeto de Lei nº 203/2019. 

 
Vitória, 16 de abril de 2019. 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado Identificador: 320037003200360031003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.


