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Vitória,     29  de  novembro       de 2011 

 

 

Mensagem  nº.  255/2011 

 

 

Senhor Presidente: 

 

Levo ao conhecimento de V. Exª que, amparado pela Constituição 

Estadual, em seus artigos 66, § 2º e 91, IV, decidi vetar totalmente o Projeto de Lei nº 

73/2011, de autoria do Deputado Claudio Vereza, aprovado nessa Casa de Leis, vindo-me 

na forma do Autógrafo de Lei nº 119/2011, versando sobre o seguinte tema: “Altera o 

artigo 1º da Lei nº 8854, de 22.04.2008”.  

 

Verificou-se que o projeto em apreço padece de vícios de 

inconstitucionalidade, tanto formal por tratar de matéria tipicamente administrativa, cuja 

iniciativa é privativa do Chefe do Poder Executivo (artigo 61, § 1º, II, “a” da CF/88), 

quanto material, por ofensa ao princípio da separação dos poderes (artigos 2º e 84, II e VI, 

“a”, também, da Constituição Federal), conforme manifestação da Procuradoria Geral do 

Estado, que aprovo e transcrevo: 
 

“Em outras oportunidades, tenho reputado que autógrafos de lei que 
visem, simplesmente, a efetuar pequenas alterações em preceitos existentes em 
leis estaduais em vigor há muitos anos devem, normalmente, seguir o fluxo já 
outorgado à legislação que lhe constitui o objeto, isto é: ser sancionado.  

 

Isso porque o rechaço de validade de autógrafo que visa tão-só efetuar 
pequenos ajustes, insignificantes diante do quadro prescritivo já estabelecido, 
em nada abalaria a vigência da lei objeto de alteração, que poderá ser aplicada 
normalmente pelo Poder Público, ao passo que representaria sério atentando ao 
princípio da segurança jurídica. 

 

Todavia, uma das exceções à aplicação de tal posicionamento seria 
quando a legislação a ser alterada portasse inconstitucionalidade chapada, 
em razão do que não poderia o Poder Público se furtar em proceder ao controle 
preventivo de constitucionalidade, expungindo o novel ato nulo em seu 
nascedouro. 

 

Esse é justamente o caso dos autos.  
 

Com efeito, a legislação embrionária encontra-se acoimada de patente 
vício da nulidade por violação à competência privativa do Chefe do Executivo 
para organizar a administração pública e ao princípio constitucional da reserva 
da administração,  que se encontram plasmados no artigo 61, § 1º, inciso II, 
alínea “e”, bem como nos artigos 2º e 84, inciso II e VI, alínea “a”, todos da CF-
88.  
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O vertente autógrafo de lei representa ilegítima interferência do Legislativo 

em assuntos próprios do Executivo. De fato, por intermédio do texto sob exame 
a Casa de Leis capixaba pretende impor ao Executivo a adoção de determinada 
“política”, mediante eleição e imposição de diretrizes e de ações de natureza 
administrativa, cuja consecução envolve a atividade funcional do corpo de 
servidores da Administração estadual.  

 

Ao assim dispor, o autógrafo de lei em comento invade o campo de 
competência privativa do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre a 
organização e o funcionamento da Administração pública, representando, por 
conseguinte, violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 

 

Quanto a isso, cumpre transcrever a fundamentação por mim esposada no 
parecer dimanado no processo administrativo n.º 39736296, que se aplica, 
mutatis mutandis, ao vertente caso: 

 
[...] 

2.1) Inconstitucionalidade formal. Invasão da competência privativa do 

Chefe do Poder executivo para legislar sobre matéria administrativa. 

Violação do artigo 61, § 1º, II, “e”, da Constituição Federal. 
 

De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, compete 

privativamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que 

disponham sobre matéria tipicamente administrativa, isto é, de 

funcionamento e organização da Administração pública (CF, art. 61, § 1º, 

II, “e”). Assim, a iniciativa parlamentar nesse campo constitui ato de 

transgressão constitucional e denota a inconstitucionalidade formal das 

normas assim editadas, conforme atesta o seguinte julgado: 
 

A disciplina normativa pertinente ao processo de criação, estruturação e 

definição das atribuições dos órgãos e entidades integrantes da 

Administração Pública estadual traduz matéria que se insere, por efeito 

de sua natureza mesma, na esfera de exclusiva iniciativa do Chefe do 

Poder Executivo local, em face da cláusula de reserva inscrita no art. 61, 

§ 1º, II, e, da Constituição da República, que consagra princípio 

fundamental inteiramente aplicável aos Estados-membros em tema de 

processo legislativo. Precedentes do STF. - O desrespeito à prerrogativa 

de iniciar o processo de positivação do Direito, gerado pela usurpação 

do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade 

inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de 

inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a 

própria integridade do ato legislativo eventualmente editado. 

Precedentes do STF. (ADI 1391 MC/SP Rel. Min. Celso de Mello DJ: 

28/11/1997) 

  

Tal se deve porque a Constituição Federal de 1988 conferiu ao Chefe do 

Poder Executivo a prerrogativa exclusiva para disciplinar os temas 
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diretamente afetos à Administração Pública, consoante dispõem os 

artigos 61 e 84 da Carta. 
 

Numa análise conjunta dos indigitados artigos da Constituição, exsurge 

que, dentre outras, é competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo 

dispor sobre a criação, extinção, estruturação, organização, 

funcionamento e atribuições dos órgãos e pessoas componentes da 

Administração Pública; in verbis: 
 

CF/88 
 

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: 

[...] 

 

II - disponham sobre: 

[...] 
 

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, 

observado o disposto no art. 84, VI. 
 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

[...] 
 

VI – dispor mediante decreto, sobre: 
 

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não 

implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos 

públicos; 

[...] 
 

Note-se, a propósito, que a Emenda Constitucional n.º 32/01 promoveu 

alteração na redação do art. 61, § 1º, “e”, da CF/88, retirando a palavra 

“atribuições” dantes contida nesse preceito, substituindo-a pela remissão 

expressa ao art. 84, VI, da Carta Política. Nesses termos era 

anteriormente redigido o citado artigo: 
 

CF/88 
 

Art. 61 (Antes da EC n. 32/01). 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. 
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§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 

[...] 
 

II - disponham sobre: 

[...] 
 

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da 

administração pública. 
 

Essa mudança acaba por reforçar o caráter privativo da competência 

destinada ao Chefe do Poder Executivo para dispor sobre as atribuições 

(direitos, deveres, competências) dos entes componentes da 

Administração. Decerto, se antes a competência do Chefe do Executivo 

sobre esse tema limitava-se à iniciativa privativa do procedimento 

constitucional para a feitura de lei, agora, com o advento da EC n.º 32/01, 

e sua expressa remissão ao art. 84, VI, ela se amplia em prol de 

possibilitar a regulação privativa integral da matéria, por meio de 

Decreto, sem a intromissão do Poder Legislativo no processo, consoante 

dispõe o já transcrito art. 84, VI, “a”, da CF/88.  
 

Na verdade, o novel desenho constitucional dessa questão revela que a 

criação e a extinção de órgãos, bem como a especificação de atribuições, 

direitos e deveres da Administração Pública, que acarretem aumento de 

despesas, só podem ser disciplinadas por lei de iniciativa do Chefe do 

Poder Executivo. Por outro lado, a extinção de cargos vagos e a 

determinação da estrutura, do funcionamento e das atribuições da 

Administração Pública, que não implique aumento de gastos, são temas 

que podem ser tratados por Decreto dimanado pelo Chefe do Executivo. 
 

Fica claro, destarte, que somente ao Chefe do Poder Executivo, seja por 

intermédio de elaboração de projeto de lei (iniciativa), seja por 

intermédio de edição de Decreto, é permitido lançar disposições 

normativas regedoras da Administração Pública. Em súmula: a 

competência veiculada pelas transcritas normas constitucionais, que 

abarca o “poder” de comandar a criação, a extinção, a composição, as 

atribuições e o funcionamento dos órgãos e das pessoas administrativas 

vinculadas ao Poder Público, pertence apenas ao Chefe da Administração 

Pública. 
 

Importante frisar que, sobre ser plenamente aplicável a força vinculante 

dos aludidos preceitos (art. 61, § 1°, e art. 84, inc. VI, “a”, ambos da 

CF/88) na esfera estadual, tese assente na doutrina e na jurisprudência 

pátrias, há também na Constituição do Estado do Espírito Santo bem-

lançado dispositivo que corrobora a afirmação nesta sede pugnada: 
 

Constituição Estadual 
 

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

Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de 
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Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 

estabelecidos nesta Constituição. 
 

Parágrafo único – são de iniciativa privativa do Governador do Estado 

as leis que disponham sobre: 

[...] 
 

III – organização administrativa e pessoal da administração; 
 

Posto isso, conclui-se, necessariamente, que o autógrafo em testilha 

encontra-se eivado de inconstitucionalidade formal.  
 

Isso porque a Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo iniciou 

o processo legislativo do ato normativo em tela, malferindo a 

competência privativa do Governador do Estado de regrar a 

Administração Pública, conforme descrito acima. 
 

Com efeito, a análise cuidadosa do presente Autógrafo de Lei revela que 

ele tratou de matéria tipicamente administrativa. Esse texto cria serviço 

administrativo, cuja implantação demandará a criação de órgãos internos 

e, quando menos, a alocação de servidores estatais (art. 1º, caput), 

imiscuindo-se, sobremais, no funcionamento interno da burocracia 

estadual (arts. 1º, caput, 2º e 3º), espraiando, com isso, eficácia que afeta 

a independência dos Poderes do Estado. 

 

Isto é, esse ato normativo, de iniciativa parlamentar, cria e estrutura 

serviços administrativos, impõe deveres e dispõe sobre o funcionamento 

da Administração Pública, constituindo, assim, interferência ilegítima do 

Poder Legislativo no Poder Executivo.   
 

Sobre-resta advertir, em arremate, que não torna o vício acima descrito 

menos grave a circunstância de que as medidas administrativas previstas 

no autógrafo sob exame dependem, para sua eficácia, de ulterior 

regulamento a ser editado pelo Executivo, donde se extrairia a 

possibilidade de o Governador do Estado deixar de aplicar, simplesmente, 

esse texto normativo. 
 

Quanto a isso, vale a lição proferida pelo ex-Ministro NÉRI DA 

SILVEIRA, lançada no bojo da ADI –MC n.º 1.144, no sentido de “[...] o 

princípio é que a lei se presume constitucional; o princípio é que a 

administração, em face de uma lei, tem de agir a fim de cumpri-la”, de 

modo que a eventual dependência de ulterior expedição de regulamento 

não torna o ato em disquisição “menos” inconstitucional.  
 

Malfere, pois, o Autografo de Lei n.º 392/2007 o processo legislativo 

engendrado pelo Constituinte. 
 

2.2) Inconstitucionalidade material. Violação do princípio da separação 

dos poderes. (CF/88, artigos 2º e 84, II e VI, “a”). 
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Quando a Constituição Federal outorga a determinado ente iniciativa 

legislativa privativa não o faz por mero capricho ou por simples 

formalismo, no mais das vezes, assim age para prestigiar determinado 

princípio.  
 

É o que acontece no vertente caso. 
 

Como conseqüência do vício formal denunciado no tópico anterior, há 

que se reconhecer que as normas contidas no Autógrafo de Lei n.º 

392/2007 padecem, também, de vício de inconstitucionalidade material. 
 

A Carta Maior, ao atribuir ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa 

privativa de lei para dispor sobre a organização e funcionamento da 

Administração Pública, criou verdadeiro Princípio da Reserva de 

Administração, que é corolário específico do Princípio da Separação dos 

Poderes (Art. 2º da CF/88: “São Poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”).  
 

O contorno jurídico de tal reserva de competência é extraído dos 

preceitos constitucionais que cuidam da competência normativa privativa 

do Presidente da República, quais sejam, o art. 61 e o art. 84 da Carta.  
 

Com base nessas normas constitucionais e no postulado da reserva de 

administração, a intromissão do Poder Legislativo na organização do 

Poder Executivo, estatuindo deveres e atribuições à Administração 

Pública Direta ou Indireta, ou regrando sua forma de funcionamento, fere 

de morte o princípio da separação dos poderes, por menoscabar a 

autonomia necessária desse último Poder, especialmente no que toca a 

sua função típica: administrar. O entendimento esposado pelo Excelso 

Pretório vai ao encontro dessa afirmação, como se nota dos seguintes 

julgados: 
 

Ementa 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 

COMPLEMENTAR N. 239/02 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

DISPOSIÇÕES CONCERNENTES A ÓRGÃOS PÚBLICOS E A 

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR. INICIATIVA 

PARLAMENTAR. VÍCIO FORMAL.  

1. A Constituição do Brasil, ao conferir aos Estados-membros a 

capacidade de auto-organização e de autogoverno (artigo 25, caput), 

impõe a observância compulsória de vários princípios, entre os quais o 

pertinente ao processo legislativo, de modo que o legislador estadual não 

pode validamente dispor sobre matérias reservadas à iniciativa privativa 

do Chefe do Executivo.  

2. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente. 

(ADI 2750/ES, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Julgamento:  06/04/2005, 

Órgão Julgador:  Tribunal Pleno)  
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Ementa 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI QUE ATRIBUI TAREFAS 

AO DETRAN/ES, DE INICIATIVA PARLAMENTAR: 

INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DO CHEFE DO 

PODER EXECUTIVO. C.F., art. 61, § 1º, II, e, art. 84, II e VI. Lei 7.157, 

de 2002, do Espírito Santo.  

I. - É de iniciativa do Chefe do Poder Executivo a proposta de lei que 

vise a criação, estruturação e atribuição de órgãos da administração 

pública: C.F., art. 61, § 1º, II, e, art. 84, II e VI.  

II. - As regras do processo legislativo federal, especialmente as que 

dizem respeito à iniciativa reservada, são normas de observância 

obrigatória pelos Estados-membros.  

III. - Precedentes do STF.  

IV. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 2719 

/ ES - Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO Julgamento:  20/03/2003  

Órgão Julgador:  Tribunal Pleno Publicação:  DJ DATA-25-04-2003) 
 

Ementa 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL, 

DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE INTERVÉM NO REGIME 

JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AO PODER 

EXECUTIVO - USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA 

RESERVADO AO GOVERNADOR DO ESTADO - 

INCONSTITUCIONALIDADE - CONTEÚDO MATERIAL DO 

DIPLOMA LEGISLATIVO IMPUGNADO (LEI Nº 6.161/2000, ART. 70) 

QUE TORNA SEM EFEITO ATOS ADMINISTRATIVOS EDITADOS 

PELO GOVERNADOR DO ESTADO - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA 

AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE 

ADMINISTRAÇÃO - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, COM 

EFICÁCIA EX TUNC.  

PROCESSO LEGISLATIVO E INICIATIVA RESERVADA DAS LEIS.  

[...] 

RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PODERES. - O 

princípio constitucional da reserva de administração impede a 

ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à 

exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. É que, em tais 

matérias, o Legislativo não se qualifica como instância de revisão dos 

atos administrativos emanados do Poder Executivo. Precedentes. Não 

cabe, desse modo, ao Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito 

ao postulado da separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de 

caráter administrativo que tenham sido editados pelo Poder Executivo, 

no estrito desempenho de suas privativas atribuições institucionais. Essa 

prática legislativa, quando efetivada, subverte a função primária da lei, 

transgride o princípio da divisão funcional do poder, representa 

comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa em 

atuação ultra vires do Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação 

político-jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício de suas 

prerrogativas institucionais. (ADI-MC 2364/AL, Relator(a):  Min. 
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CELSO DE MELLO, Julgamento:  01/08/2001, Órgão Julgador:  

Tribunal Pleno) 
 

O Autógrafo de Lei em estudo, de iniciativa parlamentar, impõe ao Poder 

Executivo que promova determinada ação administrativa ligada ao meio 

ambiente.  É fácil perceber que esse dispositivo institui regra de conduta 

que afeta diretamente o funcionamento da Administração, pois fixa 

atribuições ao Poder Executivo e aos seus órgãos, impondo obrigações de 

cunho gerencial e delimitando como e quando serão levadas a efeito 

políticas públicas. Exatamente por isso, invade o campo reservado à 

atuação do Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a direção superior da 

Administração. 
 

Por conta disso é que esse texto normativo faz com que o Poder 

Legislativo substitua o Executivo no exame da conveniência e 

oportunidade acerca do meio, da forma e do tempo mais adequados para a 

materialização de seus atos, em flagrante menoscabo ao plexo normativo 

que disciplina a competência legislativa garantidora do Princípio da 

Separação dos Poderes e do Princípio da Reserva da Administração. 

Enfim, o autógrafo sub examine, ao criar determinada ação administrativa 

a cargo do Poder Executivo, disciplinando, inclusive, o modo como ela 

deverá ser efetivada, acaba por dispor sobre o funcionamento da 

administração, o que denota a patente intromissão do Legislativo em 

assuntos intestinais do Executivo. 
 

Pelo quanto foi dito, tem-se que o Autógrafo de Lei n.º 392/2007 também 

padece de vício de inconstitucionalidade material, por malferir o 

princípio da reserva de administração e, conseqüentemente, da separação 

dos poderes. 

[...] 
 

Aplicando as noções apresentadas no parecer acima transcrito ao vertente 

caso, fica evidente tanto a inconstitucionalidade formal do ato normativo sob 

exame, já que trata de matéria tipicamente administrativa, cuja iniciativa é 

privativa do Chefe do Poder Executivo, quanto a sua inconstitucionalidade 

material, por representar ofensa ao princípio da reserva de administração e ao 

princípio da separação (ou harmonia) dos poderes. 
 

O vício em comento é tão lancinante que é reconhecido em inúmeros 

julgados dimanados pelos Tribunais de Justiças pátrios, em representações de 

inconstitucionalidade movidas em face de legislações semelhantes à que objetifica 

estes autos. Confira-se: 
 

Ementa 

DIREITO CONSTITUCIONAL - AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL DE ORIGEM 

PARLAMENTAR - PROIBIÇÃO DE TELEFONE CELULAR POR 

TODOS OS ALUNOS - VICIO DE INICIATIVA - AFRONTA À 
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SEPARAÇÃO DE PODERES - INCONSTITUCIONALIDADE -

EXISTÊNCIA 

- É inconstitucional a Lei Municipal 7.244, de 25 de fevereiro de 2009, de 

Jundiaí, de origem parlamentar, que "[veda ao aluno nas salas de 

aula em toda escola o uso do aparelho telefônico móvel (telefone 

celular)", porque traduz ingerência na competência exclusiva do 

Chefe do Executivo pelo Poder Legislativo ao dispor sobre matéria 

tipicamente administrativa, em violação aos arts. 5o, 47, incisos II e 

XIV, e 144 da Constituição Estadual - Julga-se a ação procedente. (TJSP 

- Direta de Inconstitucionalidade: ADI 3808355320108260000 SP 

0380835-53.2010.8.26.0000) 
 

 

Ementa 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DE 

INICIATIVA PARLAMENTAR, VERSANDO SOBRE MATÉRIA DE 

INICIATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. VÍCIO DE ORIGEM 

RECONHECIDO. PROIBIÇÃO DE USO DE CELULARES E 

CONGÊNERES NAS SALAS DE AULA. 

A Lei Municipal nº 17/2007, ao disciplinar sobre o uso de celulares em 

sala de aula, não dispôs sobre educação, mas regulamentou a 

organização e o funcionamento de órgãos vinculados à Secretaria 

Municipal de Educação, violando, assim, o disposto nos artigos 60, II, 

d, e 82, II e VII, da CE. Competência exclusiva do Executivo. Vício 

formal de iniciativa, a comprometer a constitucionalidade da lei 

questionada. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (Ação Direta de 

Inconstitucionalidade Nº 70023540867, Tribunal Pleno, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: José Aquino Flores de Camargo, Julgado em 

28/07/2008. (TJRS - Ação Direta de Inconstitucionalidade: ADI 

70023540867 RS, Processo: ADI 70023540867 RS, Relator(a): José 

Aquino Flores de Camargo, Julgamento: 28/07/2008 , Órgão Julgador: 

Tribunal Pleno, Publicação: Diário da Justiça do dia 15/09/2008) 
 
 

Nessa ordem de idéias, é de se proceder ao veto do autógrafo em foco, 
por conta de sua inconcussa inconstitucionalidade. 

 

Pelo bem posto pronunciamento da PGE veto totalmente o PL 

73/2011.  
 

 

                    Atenciosamente 

 

 

 
           JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

                 Governador do Estado 
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