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Vitória,    22    de  dezembro   de 2011 

 

 

 

Mensagem  nº.    294/2011 

 

 

Senhor Presidente: 

 

 

Dou conhecimento à Mesa Diretora dessa Casa de Leis que vetei 

parcialmente, por inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 391/2011, de autoria do 

Poder Executivo, que “Dá nova redação ao artigo 1º da Lei nº 7674, de 16.12.2003, que 

define, no âmbito da Administração Pública do Estado do Espírito Santo, os créditos de 

pequeno valor para os fins previstos nos §§ 3º e 5º do artigo 100 da Constituição 

Federal”. 

O veto incide tão somente sobre o artigo 2º do Projeto de lei em 

exame, posto que a emenda parlamentar que deu origem a sua inclusão no Projeto de Lei 

391/2011 é inconstitucional, por violar o inciso I do artigo 63 da CF/88. 

 

As razões do veto foram emitidas pela Procuradoria Geral do Estado, 

a quem mandei ouvir, acolho e transcrevo: 

 

“A razão do envio do autógrafo em apreço para análise desta Procuradoria 

Geral do Estado decorre do fato de que o novel parágrafo único a ser introduzido 
no artigo 2º da citada lei estadual ser fruto de emenda parlamentar apresentada 
e incorporada ao projeto de lei originalmente encaminhado pelo Chefe do 
Executivo estadual. 

 
Vistas as coisas nessa ordem, é de se dizer, inicialmente, que é da 

iniciativa privativa do Governador do Estado dar impulso ao processo legislativo 
de feitura da lei específica de que trata o parágrafo 4º do artigo 100 da CF-881, 
tendo em vista a umbilical ligação desse ato normativo com o tema orçamento 

                                                           
1
 CF-88: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e 

Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de 
apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos 
ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) [...]. § 4º Para os fins do disposto no § 
3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, 
segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício 
do regime geral de previdência social. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 
2009). 
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público, o que atrai a aplicação, por analogia, do disposto no caput e incisos do 
artigo 165 da CF-882.  

 
Nada obstante a tal conclusão, é certo que a Casa de Leis capixaba não 

está proibida de apresentar emendas a projetos de lei que estão sob a égide da 
iniciativa privativa do Poder Executivo. Com efeito, há muito o Supremo Tribunal 
Federal abjungiu os campos de atuação do regime constitucional da iniciativa 
privativa e do regime constitucional do poder parlamentar de emendar, como 
bem denotam os seguintes arestos: 

 

O poder de emendar projetos de lei – que se reveste de natureza 

eminentemente constitucional – qualifica-se como prerrogativa de ordem 

político-jurídica inerente ao exercício da atividade legislativa. Essa 

prerrogativa institucional, precisamente por não traduzir corolário do 

poder de iniciar o processo de formação das leis (RTJ 36/382, 385 – RTJ 

37/113 – RDA 102/261), pode ser legitimamente exercida pelos membros 

do Legislativo, ainda que se cuide de proposições constitucionalmente 

sujeitas à cláusula de reserva de iniciativa (ADI 865/MA, Rel. Min. Celso 

de Mello), desde que – respeitadas as limitações estabelecidas na 

Constituição da República – as emendas parlamentares (a) não importem 

em aumento da despesa prevista no projeto de lei, (b) guardem afinidade 

lógica (relação de pertinência) com a proposição original e (c) tratando-se 

de projetos orçamentários (CF, art. 165, I, II e III), observem as restrições 

fixadas no art. 166, § 3º e § 4º da Carta Política. (ADI 1.050-MC, Rel. 

Min. Celso de Mello, julgamento em 21-9-1994, Plenário, DJ de 23-4-

2004.) 

 

Ementa  

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA LEI 

GAÚCHA N. 11.639/2001. CADASTRO DE CONTRATAÇÕES 

TEMPORÁRIAS. CRIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS QUE DEVEM SER OBSERVADOS PELO 

PODER EXECUTIVO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES 

TEMPORÁRIOS. EMENDAS PARLAMENTARES EM PROJETO DE 

LEI DE INICIATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. 

INOCORRÊNCIA DE INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO CHEFE 

DO PODER EXECUTIVO. AÇÃO DIRETA DE  

INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.  

1. As emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa privativa do 

Poder Executivo e Judiciário são admitidas, desde que guardem 

pertinência temática com o projeto e não importem em aumento de 

despesas.  

2. As normas impugnadas, decorrentes de emendas parlamentares, 

estabelecem o procedimento a ser adotado pelo Poder Executivo estadual 

                                                           
2
 CF-88: “Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: I - o plano plurianual; II - as 

diretrizes  orçamentárias; III - os orçamentos anuais”. 
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para a realização de inscrições no Cadastro de Contratações Temporárias, 

tema não incluído entre aqueles cujos projetos de lei são de iniciativa 

privativa do Governador do Estado. 3. Ação direta de 

inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 2583/RS, Relator(a):  

Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento:  01/08/2011, Órgão Julgador:  

Tribunal Pleno) 

 
Dos julgados acima transcritos, soerguem-se, contudo, dois limites para o 

válido manejo do poder parlamentar de emendar projetos de lei de iniciativa 
privativa do Poder Executivo; que são: (a) a emenda parlamentar deve guardar 
pertinência temática com o projeto de lei; (b) a emenda parlamentar não pode 
gerar aumento de despesa. 

 
E não poderia ser diferente, tendo em mira que o primeiro limite decorre da 

necessidade de se evitar o manejo de iniciativa privativa do Executivo por vias 
transversas e o segundo limite está previsto expressamente no artigo 63, inciso 
I, da Norma Normarum federal: 

 

 

CF-88 
 

Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista: 

 

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, 

ressalvado o disposto no art. 166, § 3º e § 4º; 

[...] 

 

Dito isso, volta-se o foco para o caso concreto, a fim de se aferir se a 
emenda parlamentar que originou a novel redação do parágrafo único do artigo 
2º do autógrafo sob exame obedece a tais restrições.  

 
Passando a essa análise, evidencia-se, de plano, a pertinência temática da 

emenda apresentada ao projeto de lei que originou o autógrafo sob exame. Com 
efeito, esse preceptivo ostenta clara ligação com a definição de pequeno valor 
para fins de pagamento dos débitos da Fazenda Pública. 

 
Quanto à possibilidade de o parágrafo único do artigo 2º em disquisição 

ocasionar aumento de despesas, tem-se que uma análise açodada poderia gerar 
a conclusão de que esse acréscimo de custo inexiste no caso. Isso porque a 
imposição de se considerar como obrigação de pequeno valor o resultado da 
divisão do débito exequendo pelos respectivos litisconsortes facultativos ativos já 
é prevalente no seio dos nossos tribunais, inclusivo do STF3, de modo que não 

                                                           
3
 "Execução contra a Fazenda Pública. Litisconsórcio ativo facultativo. Precatório. Expedição. Não 

viola o art. 100, § 1º e § 4º, da CF, a particularização dos créditos individuais do litisconsórcio ativo 
facultativo." (RE 543.456-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 6-11-2007, 
Primeira Turma, DJ de 30-11-2007.) 
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haveria, de fato, qualquer alteração nas contas públicas em decorrência de tal 
medida. 

  
Entrementes, esse raciocínio não pode prevalecer. A razão é simples: a 

análise do uso escorreito das normas de sobredireito (denominadas também de 
competência), que é o caso das normas que regulam a iniciativa legislativa 
privativa, deve ser feita no plano abstrato, considerando-se os limites e 
condições postas por normas de igual natureza, e não no plano empírico, com 
atenção às normas de conduta já em vigor no ordenamento. 

 
Destarte, como em tese, a divisão do montante exequendo, para fins de 

definição de pequeno valor de que trata o parágrafo 3º do artigo 100 da CF-88, 
acarreta aumento de despesas (caso inexistente norma jurídica com esse teor), 
é de se concluir que a emenda parlamentar que originou o parágrafo único do 
artigo 2º do Autógrafo de Lei nº 163/2011 é inconstitucional, por violar o inciso I 
do artigo 63 da Constituição de 1988.” 

 

 

 

 

 

              Atenciosamente 

   

         

 
    JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

             Governador do Estado 

  

 

 

 

 

 

 


