
veto total PL 390-07

Vitória,   21      de   novembro       de 2007 

Mensagem nº      228/2007

Senhor Presidente:

Comunico a V. Exa. que vetei totalmente o Projeto de Lei n° 390/2007,  de autoria
do Deputado Luiz Carlos Moreira, aprovado nessa Assembléia Legislativa e transformado no Autógrafo de
Lei n° 238/2007.

O  teor  do  autógrafo  citado  é  o  seguinte:  “Institui  o  Sistema  de  Comunicação  e
Cadastro de Pessoas Desaparecidas do Estado do Espírito Santo e dá outras providências”.

O  veto  que  ora  aponho  ao  projeto  de  lei  em  epígrafe  é  por  considerá-lo
inconstitucional, tanto por vício formal quanto material.

A  inconstitucionalidade  formal  está  caracterizada  considerando  o  desrespeito  ao
devido processo legislativo previsto na Constituição Federal e, também na Estadual, pois, sendo o projeto
de iniciativa parlamentar, ao instituir o “Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas Desaparecidas no
Estado”  cria  órgão  e  amplia  as  atribuições  de  órgãos  e  de  servidores  do  Poder  Executivo,  interferindo,
claramente, em matéria administrativa, isto é, de funcionamento e organização da Administração Pública,
pois  somente ao Governador do Estado é  conferida  a  iniciativa  de  leis  desse  teor,  já  que  compete  a  ele,
com exclusividade, a direção superior da administração, conforme disposto nos artigos 61, § 1°, “e” e 84,
II, e VI, “a” da CF/88, bem como no artigo 63, parágrafo único, I e III da CE/89.

Consoante entendimento sedimentado da Corte Suprema, a usurpação da competência
do Governador do Estado para iniciar projeto de lei visando regulamentar a composição, as atribuições e as
prerrogativas  de  órgãos  do  Poder  Executivo,  acarreta  a  inconstitucionalidade  formal  do  ato  normativo
editado. (precedentes do STF – ADI 1391 MC/SP – rel.min. Celso de Mello – DJ: 28/11/1997).

Além  do  vício  formal  acima  referido,  contata-se  que  o  teor  do  projeto  de  lei  em
análise padece, também, de vício de inconstitucionalidade material, pois vai de encontro com o princípio
da reserva de administração, corolário do princípio da separação dos poderes (artigo 2° da CF/88), pois a
intromissão  do  Poder  Legislativo  na  organização  do  Poder  Executivo,  criando  órgãos  e  estabelecendo
deveres  e  atribuições  à  Administração  Pública,  ou  ditando  regras  de  funcionamento,  fere  mortalmente  o
princípio da separação dos poderes.

Assim,  pelas  razões  expostas,  veto  totalmente  o  Projeto  de  Lei  n°  390/2007  por
entendê-lo inconstitucional.

                            

                           Atenciosamente 

                                               PAULO CESAR HARTUNG GOMES
                          Governador do Estado


