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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 15 de julho de 2008 
 
Mensagem Nº 170/2008 
 
 
Senhor Presidente: 
 
Comunico à Mesa Diretora dessa Assembléia Legislativa 
que vetei totalmente, por apresentar vício de 
inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº. 139/08, de 
autoria da Deputada Aparecida Denadai, que “Institui o 
Programa de Aproveitamento de Alimentos não 
Consumidos e dá outras providências”   
 
O veto que ora aponho, tem fundamento no Parecer abaixo 
da Procuradoria Geral do Estado, que aprovo e transcrevo: 
 
“A Ilustre Deputada Estadual Aparecida Denadai 
apresentou o Projeto de Lei n° 139/2008 sob a seguinte 
justificativa: 
 
 “A presente proposição, em consonância com os ditames 
constitucionais, legais e regimentais desta Casa 
Legislativa, visa instituir no âmbito do Estado do Espírito 
Santo o Programa de Aproveitamento de Alimentos Não 
Consumidos, a ser organizado e implantado, a critério do 
Poder Executivo, por órgão e/ou Secretaria, indicada para 
este fim.  
 
O direito à alimentação é um direito assecuratório ao 
direito à vida e ao direito da dignidade da pessoa humana, 
este deve ser erigido ao status de norma, cuja tutela 
encontre-se no ponto fulcral de atenção e ação da tríade 
estrutural da sociedade: Estado, iniciativa privada e 
cidadãos comuns.  
 
A fome é um fenômeno social, criação do homem, 
portanto responsabilidade dos mesmos. Iniciativas que 
fomentem a produção, a distribuição eficaz e a 
acessibilidade dos alimentos urgem ser promovidas, ante 
as alarmantes estatísticas e as nefastas conseqüências 
trazidas por esta mazela no seio social.  
No Brasil, a temática da fome passou de um discurso 
velado e proibido a uma garantia constitucional, malgrado 
padeça de medidas que instrumentalizem sua efetividade, 
de forma satisfatória.  
É nesse diapasão que o presente projeto se apresenta.  
(...)” 
 
Embora sejam nobres os objetivos do autógrafo, o 
autógrafo é inconstitucional porque interfere no âmbito de 
atuação do Poder Executivo, não respeita a iniciativa para 
a proposição de leis quando a matéria é relacionada com as 
atribuições da Administração Pública (reserva de 
administração), e afronta o princípio da harmonia entre os 
Poderes, como abaixo será demonstrado. 

Da violação do princípio da reserva de administração, 
da invasão da competência privativa do Chefe do Poder 
Executivo para legislar sobre matérias sujeitas à 
exclusiva competência administrativa do Poder 
Executivo, e da afronta ao princípio da harmonia entre 
os poderes 
 
Note-se que ao instituir o “Programa de Aproveitamento 
de Alimentos”, o legislador estadual impõe indiretamente à 
Administração Pública que esta cadastre as entidades que 
poderão participar do programa (caput do art. 1°), defina 
os critérios para este cadastro (art. 3°), defina o que 
caracteriza “alimentos, industrializados ou não, 
preparados ou não, que, por qualquer razão, tenham 
perdido sua condição de comercialização, sem terem sido 
alteradas as propriedades que garantam condições plenas e 
seguras para o consumo humano” (parágrafo único do art. 
1°), verifique se aqueles que aderirem ao programa 
possuem condições para receber autorização para a “coleta 
e distribuição dos alimentos doados” e conceda a esta 
autorização (art. 2°). Também autoriza que o Poder 
Executivo celebre convênios, acordos, ajustes e outros, 
bem como promova campanhas com vistas a atender aos 
objetivos do Autógrafo de Lei n° 148/2008 (arts. 4° e 5°).  
Para atender a estas exigências do autógrafo, será 
necessário que (1) seja designado órgão para atendê-las, e, 
conseqüentemente, (2) servidores do Poder Executivo 
assumam novas funções, incluindo seu Chefe, para o 
atendimento destas exigências. 
Observamos que a competência para estabelecer 
procedimentos para os órgãos que compõem a 
Administração estadual, seus servidores, bem como a 
gestão de toda a máquina administrativa, é do Poder 
Executivo, e não do Legislativo, por tratar-se de 
competência administrativa (atividade típica do Poder 
Executivo). Assim, compete privativamente ao Chefe do 
Executivo a direção superior da Administração, nos termos 
do art. 84, II e VI, “a” da Constituição Federal1 (e art. 91, I 
e V, “a” da Constituição Estadual2, que atende à simetria 
constitucional3). 

                                                           
1 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da 
República: 

(...) 
II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, 
a direção superior da administração federal; 
(...) 
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; 
(...) 

 
2 Art. 91. Compete privativamente ao Governador do 

Estado: 

I - exercer, com auxílio dos Secretários de Estado, a 
direção superior da administração estadual; 

(...) 

V - dispor, mediante decreto, sobre: 
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Ou seja, o autógrafo em epígrafe interfere na 
administração do Estado, cuja competência é do Poder 
Executivo, incluída aí a destinação dos esforços do Estado 
para a consecução de políticas públicas, conforme a ordem 
de prioridades traçadas pelo seu chefe, o Governador do 
Estado, eleito legítima e democraticamente pela maioria 
dos cidadãos que outorgaram a este o poder de gerência do 
Estado. 
A pretendida imposição de condutas a órgãos que 
compõem a estrutura da Administração Pública fere o 
postulado constitucional da reserva da Administração (art. 
84, II e VI, “a”), que impede a ingerência do Poder 
Legislativo na esfera de competências do Poder Executivo. 
Neste sentido, destacamos as lições de Joaquim Gomes 
Canotilho e Helly Lopes Meirelles, respectivamente:  
 “Por reserva de administração entende-se um núcleo 
funcional da administração resistente à lei, ou seja, um 
domínio reservado à administração contra as ingerências 
do parlamento.”4 
“(...) A privatividade da iniciativa do Executivo torna 
inconstitucional o projeto oriundo do Legislativo, ainda 
que sancionado e promulgado pelo Chefe do Executivo, 
porque as prerrogativas constitucionais são irrenunciáveis 
por seus titulares. Trata-se do princípio constitucional da 
reserva de administração, que impede a ingerência do 
Poder Executivo em matéria administrativa de 
competência exclusiva do Poder Executivo (...)”5 
 
No mesmo sentido nossa Corte Suprema possui vários 
precedentes, que dentre eles destacamos: 
(...) 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, ao Poder Legislativo, sob pena de 
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 

                                                                                                
a) organização e funcionamento da administração 
estadual, quando não implicar aumento de despesa nem 
criação ou extinção de órgãos públicos; 

(...) 

 
3 “É o princípio federativo que exige uma relação 
simétrica entre os institutos jurídicos da Constituição 
Federal e as Constituições dos Estados-membros. 
Tem aplicação expressa, por exemplo, no art. 125, 
§2°, da Constituição Federal”. (Sylvio Motta in 
“Direito Constitucional” – 17ª ed. – Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2005, pág. 19) 
4 Canotilho, J.Joaquim Gomes, “Direito 
Constitucional e Teoria da Constituição”, 6ª edição, 
Coimbra, 2002, pág. 733. 
5 MEIRELLES, Hely Lopes. “Direito Administrativo 
Brasileiro”. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 399-400. 

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. (...).6 
 
Desta forma, a Assembléia Legislativa exorbitou os limites 
de sua competência constitucional, interferindo no âmbito 
de atuação do Poder Executivo, a quem cabe determinar as 
atribuições dos órgãos que o compõe, em clara ofensa ao 
postulado da reserva de administração (art. 84, II e VI, “a” 
da CF). 
Note-se que também restou caracterizada está a ofensa ao 
princípio da harmonia entre os poderes – cláusula 
pétrea do sistema constitucional brasileiro – insculpido no 
art. 2°7, da Carta da República, haja vista a interferência no 
âmbito das atribuições de outras esferas de Poder. 
Com efeito, a afronta ao princípio da harmonia entre os 
poderes é evidente na medida em que o Poder Legislativo 
pretende interferir na gestão da Administração Pública, 
função que compete ao Poder Executivo, ao impor a 
adoção de condutas por este para atender a programa 
criado pelo Legislativo, interferindo diretamente na 
Administração do Estado.  
Ainda, a iniciativa de leis cuja matéria cuide de atribuições 
de órgãos que compõem a Administração Pública é 
privativa do Chefe do Executivo estadual (alínea “b” do 
inciso II, do §1° do art. 61 da CF8; e incisos III e VI do 
parágrafo único do art. 63 da CE9). 
                                                           
6 ADI-MC 776 / RS - Órgão Julgador:  Tribunal Pleno - 
Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO - Julgamento:  
23/10/1992. DJ 15-12-2006 PP-00080. 

 
7 Art. 2° São Poderes do Estado, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário. 

 
8 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: 
(..) 
b) organização administrativa e judiciária, matéria 
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal 
da administração dos Territórios; 
(...) 
9 Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou 
comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do 
Estado, ao Tribunal de 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: 

(...) 
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O Ilustre professor Alexandre de Moraes ensina: 
“As matérias enumeradas no art. 61, §1° da Constituição 
Federal, cuja discussão legislativa depende da iniciativa do 
Presidente da República são de observância obrigatória 
pelos Estados-membros que, ao disciplinar o processo 
legislativo no âmbito das respectivas Constituições 
estaduais, não poderão afastar-se da disciplina 
constitucional federal. 
Assim, por exemplo, a iniciativa reservada das leis que 
versem o regime jurídico dos servidores públicos revela-
se, enquanto prerrogativa conferida pela Carta Política ao 
Chefe do Poder Executivo, projeção específica do 
princípio da separação de poderes, incidindo em 
inconstitucionalidade formal a norma inscrita em 
Constituição do Estado que, subtraindo a disciplina da 
matéria ao domínio normativo da lei, dispõe sobre 
provimento de cargos que integram a estrutura jurídico-
administrativa do Poder Executivo local.”10 
Assim, padece de vício de iniciativa o presente autógrafo 
de lei, haja vista que não foi observado que para a matéria 
de organização administrativa (política) a iniciativa na 
proposição de leis é privativa do Chefe do Executivo, 
tornando nulo todo o processo legislativo. Destacamos o 
posicionamento do Colendo STF: 
”O desrespeito à cláusula de iniciativa reservada das leis, 
em qualquer das hipóteses taxativamente previstas no texto 
da Carta Política, traduz situação configuradora de 
inconstitucionalidade formal, insuscetível de produzir 
qualquer conseqüência válida de ordem jurídica. A 
usurpação da prerrogativa de iniciar o processo legislativo 
qualifica-se como ato destituído de qualquer eficácia 
jurídica, contaminando, por efeito de repercussão causal 
prospectiva, a própria validade constitucional da lei que 
dele resulte. Precedentes. Doutrina. (...).”11 
Desta forma, o Autógrafo de Lei n° 148/2008 interfere na 
competência do Poder Executivo para legislar sobre 
matéria de organização administrativa (art. 84, II e VI, “a” 
da CF; e art. 91, I e V da CE), padece de vício de 
iniciativa, que é privativa do chefe do executivo (alínea 
“b” do inciso II do §1° do art. 61 da CF; e incisos III e VI 
do parágrafo único do art. 63 da CE), e afronta ao 
princípio da harmonia entre os poderes (art. 2°, CF). 
Os vícios de inconstitucionalidade aqui apontados, por 
força do nexo de absoluta interdependência lógico-jurídica 
com os demais dispositivos da proposição apresentada, 
gravam todo o Autógrafo de Lei n° 148/2008.” 
 

                                                                                                
III - organização administrativa e pessoal da 
administração do Poder Executivo; 

(...) 

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias 
de Estado e órgãos do Poder Executivo. 

 
10 Alexandre de Moraes in “Constituição do Brasil 
Interpretada”, 6ª edição. São Paulo: editora Atlas, 
2006, pág. 1164. 
11 ADI-MC 2364 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - 
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO - Julgamento:  
01/08/2001- DJ 14-12-2001 PP-00023. 
 
 

Pelo exposto, conclui-se que o Projeto de Lei nº. 139/08, 
transformado no Autógrafo de Lei nº. 148/08, padece de 
vício de inconstitucionalidade,  razão que me leva a 
aposição do veto total. 
 
Atenciosamente  
 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 15 de julho de 2008. 

 
MENSAGEM N º171/2008 
 
 
Senhor Presidente: 
 
Comunico à Mesa Diretora dessa Assembléia Legislativa 
que  vetei totalmente o Projeto de Lei n° 555-2007, de 
autoria do Deputado Da Vitória, que tem por ementa o 
seguinte: “Cria a Certidão Negativa de Violação dos 
Direitos do Consumidor - CNVDC”. 
Apreciado e aprovado nessa Casa, o projeto fora 
transformado no Autógrafo de Lei n° 146/2008, vindo-me 
para cumprimento das formalidades constitucionais. 
Então, fazendo uso da competência que me é outorgada 
pela Constituição Estadual em seus artigos 66, § 2° e 91, 
IV decidi vetar totalmente por inconstitucionalidade o 
projeto de lei em apreço baseado no parecer da ilustre 
Procuradoria Geral do Estado que adiante transcrevo: 
 
“O vertente autógrafo de lei apresenta distintos vícios de 
inconstitucionalidade, ligados à inobservância de normas 
pátrias, de superior hierarquia, que versam sobre direito 
tributário, regramento da Administração Pública e 
licitações e compras governamentais. Vejamos. 
 
Dos incisos I e II do art. 2º - malferimento à 
competência legislativa privativa da União Federal 
veiculada no inciso XXVII do art. 22 da CF/88 e ao 
disposto no inciso XXI do art. 37 da CF/88. 
 
Os incisos I e II do art. 2º do Autógrafo de Lei n.º 
146/2008, ao fixarem requisitos abstratos que devem ser 
seguidos pela Administração Pública na generalidade dos 
casos de que tratam, ofende a competência legislativa 
privativa da União Federal, para elaborar normas gerais de 
licitação e contratação aplicáveis às administrações 
públicas diretas, autárquicas e fundacionais dos Estados-
membros, que se encontra disciplinada no inciso XXVII 
do art. 22 da Carta da República: 
 
CF/88 
 
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
[...] 
 
XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em 
todas as modalidades, para as administrações públicas 
diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 
37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de 
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economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
 
Não só isso. Tais preceitos configuram restrição indevida 
ao acesso dos interessados aos processos licitatórios, na 
medida em que não guardam qualquer pertinência com a 
garantia de cumprimento das obrigações a serem 
entabuladas com o Poder Público. Quanto a isso, vale 
ressaltar que o inciso XXI do art. 37 da CF/88 somente 
permite exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 
Confira-se: 
 
CF/88 
 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
[...] 
 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as 
obras, serviços, compras e alienações serão contratados 
mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 
lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à 
garantia do cumprimento das obrigações. 
(Regulamento) 
 
Essas ilações encontram arrimo na jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal. Com efeito, tem-se como 
paradigmático o julgamento da ADI n.º 3.670, que 
analisou a validade de lei Distrital que criava restrição 
licitatória dirigida a empresas que discriminarem na 
contratação de mão-de-obra. Nessa ocasião, o Ministro 
SEPÚLVEDA PERTENCE deixou consignado, em seu 
voto vencedor, o seguinte:  
O caso não é de lei de efeito concreto, pois presentes a 
abstração, generalidade e impessoalidade das normas que 
contém. 
O dispositivo atacado estabelece um critério a ser 
observador de modo geral nos contratos 
administrativos do Governo do Distrito Federal, vale 
dizer, que não especifica tampouco destaca tema capaz de 
retirar-lhe a abstração e generalidade e a impessoalidade: 
também não se trata de norma especial, atinente a 
particularidades da orientação local – mas, sim, de norma 
geral de incapacitação de licitar. 
É monopólio da União o poder de legislar sobre normas 
gerais de licitação e contratação, em todas as 
modalidades, para as administrações públicas diretas, 
autárquicas e fundacionais de todos os entes da 
Federação, nos termos do art. 22, XXVII, da 
Constituição. 
De qualquer sorte, igualmente me convence a alegação de 
afronta ao art. 37, XXI, da Constituição da República – 
norma de observação compulsória pelas ordens locais –, 
como expresso no caput “igualdade de condições de todos 
os concorrentes”, o que é incompatível com a proibição 
de licitar em função de um critério – o da discriminação 
de empregados inscritos em cadastros restritivos de crédito 

–, que não tem pertinência com a exigência de garantia 
do cumprimento do objeto do concurso. (grifos nossos) 
 
E não há dúvidas acerca da aplicação da ratio decidendi do 
citado aresto ao caso dos autos.  
 
A uma porque os preceitos em disquisição dão corpo a 
insofismáveis normas gerais respeitantes ao tema licitação 
e contratos administrativos. Decerto, eles veiculam ação 
tipo, incidente em qualquer licitação a ser promovida ou 
em qualquer contrato a ser firmado pela Administração 
Pública do Estado do Espírito Santo.  
Não foi por outro motivo, aliás, que o Procurador-Geral da 
República moveu ação direta de inconstitucionalidade 
(tombada sob o n.º 3.665) questionando a validade formal 
de legislação estadual do Estado de Mato Grosso do Sul, 
que estabelecia exigência similar à criada pelo ato 
normativo sob exame (cópia anexada). 
A duas porque exigir certidão, que comprove que o 
fornecedor de produtos e serviços atendeu a totalidade das 
reclamações apresentada em seu desfavor no PROCON, 
nada tem a ver com a garantia de cumprimento do objeto 
do contrato resultante da licitação. Por isso é que se pode 
afirmar a existência de violação, na hipótese, da 
“igualdade de condições de todos os concorrentes aos 
certames". 
Enfim, seja por qualquer desses prismas acima expostos, 
os incisos I e II do art. 2º em discussão não encontram 
guarida na Carta de Outono.  
 
Do inciso III do art. 2º - malferimento ao princípio 
constitucional da Reserva da Administração (art. 2º; 
art. 61, § 1º, inciso I; e art. 84, inciso VI, “a”, todos da 
CF/88). 
O inciso III do art. 2º do autógrafo em foco determina que 
a denominada Certidão Negativa de Violação aos Direitos 
do Consumidor deve ser exigida dos credores do Estado 
para que este possa efetuar o respectivo pagamento. 
 
Lendo o texto normativo sob exame, pode-se concluir, de 
afogadilho, que se está diante de normas jurídicas editadas 
sob o acicate da competência concorrente para tratar de 
direito do consumidor, circunstância que afiançaria 
conclusão exitosa acerca de sua validade formal e material.  
Porém, vasculhando com o devido esmero a eficácia 
primacial do sobredito preceito, a conclusão a que se chega 
é outra. 
Realmente, a norma jurídica que resulta do inciso III do 
art. 2º do autógrafo em disquisição espraia eficácia que 
afeta a independência dos Poderes do Estado, já que o 
Poder Legislativo está determinando ao Poder Executivo a 
adoção de ações governamentais, cuja implementação 
limita a discricionariedade inerente ao funcionamento da 
burocracia estatal no pormenor em debate.  
A Constituição Federal de 1988 conferiu ao Chefe do 
Poder Executivo a prerrogativa exclusiva para disciplinar 
os temas diretamente afetos à Administração Pública, 
criando verdadeiro Princípio da Reserva da 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.  
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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; 
 
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. 
 
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. 
 
§ 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. 
 
E o regramento constitucional dessa matéria não poderia 
ser diferente, porquanto 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)  
 
Ementa 
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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. CELSO DE MELLO, Julgamento:  
01/08/2001, Órgão Julgador:  Tribunal Pleno) 
 
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 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; 
 
Nesta altura, pode-se concluir que há um Princípio da 
Reserva de Administração, corolário do Princípio da 
Separação dos Poderes, composto pelas competências 
normativas exclusivas do Poder Executivo, que coloca à 
disposição deste qualquer impulso inovador do arcabouço 
jurídico regedor da Administração Pública.  
 
Fixada essa premissa, conclui-se, necessariamente, que o 
inciso III em testilha encontra-se eivado de 
inconstitucionalidade formal. Isso porque a Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo iniciou o processo 
legislativo da lei em tela, malferindo a competência 
privativa do Governador do Estado de regrar a 
Administração Pública, conforme descrito acima.  
 
De fato, o texto normativo sub examine, ao determinar o 
modo como deve ser materializada determinada ação do 
Poder Executivo, acaba por dispor sobre o funcionamento 
da administração, o que denota a patente intromissão do 
Legislativo em assuntos intestinais do Executivo.  
 
Vale frisar: o texto normativo faz com que o Poder 
Legislativo substitua o Executivo no exame da 
conveniência e oportunidade acerca dos requisitos 
necessários 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. 
 
Aplica-se, pois, mutatis mutandis, o seguinte julgado do 
STF: 
 
Ementa  
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei estadual nº 
14.235/03, do Estado do Paraná, que (I) proíbe o Poder 
Executivo estadual de iniciar, renovar, manter, em regime 
de exclusividade a qualquer instituição bancária privada, 
as contas dos depósitos do sistema de arrecadação dos 
tributos estaduais, sistema de movimentação de valores e 
pagamentos SIAF - Sistema Integrado de Administração 
Financeira e Conta do Tesouro Geral do Estado/conta 
receita, conta única, contas dos fundos e programas, contas 
dos depósitos e movimentação das entidades da 
administração indireta e fundações públicas, bem como as 
disponibilidades dos fundos estaduais e pagamentos do 
funcionalismo público, sem a realização de respectivo 
processo licitatório (art. 1º da Lei impugnada); (II) obriga 
o Poder Executivo estadual a manter toda a movimentação 
financeira descrita no art. 1º da Lei impugnada em 
instituição financeira oficial, nos termos dos arts. 164 e 
240, das Constituições Federal e Estadual, 
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respectivamente; (III) determina caber ao Poder Executivo 
estadual a revogar, imediatamente, todos os atos e 
contratos firmados nas condições previstas no artigo 1º 
desta Lei. 3. Potencial ofensa ao princípio da reserva da 
Administração. Precedentes: ADI 2364, Rel. Min. Celso 
de Mello, DJ de 14.12.2001; ADI nº 1901, Rel. Min. Ilmar 
Galvão, DJ de 9.5.2003; ADI 1846, Rel. Min. Carlos 
Velloso(Informativo STF nº 116). 4. Plausibilidade da tese 
segundo a qual a lei impugnada estaria a incidir sobre 
espaço reservado à lei nacional (art. 164, § 3º, da 
Constituição). Precedentes: ADI 2600, Rel. Min. Celso de 
Mello, DJ de 25.10.2002; ADI 2661, Rel. Min. Celso de 
Mello, DJ de 23.8.2002. 5. Potencial ofensa ao princípio 
da segurança jurídica. 6. Cautelar deferida. (ADI-MC 
3075/PR, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, 
Julgamento: 19/12/2003, Órgão Julgador: Tribunal Pleno) 
 
Por fim, cumpre registrar que não se olvida que o 
funcionamento da Administração deve respeitar as normas 
protetoras do direito do consumidor, ocorre que tais 
normas não podem representar ingerência nas escolhas a 
serem efetivadas pela Administração Pública em assuntos 
internos, ditando o seu funcionamento burocrático. 
 
Pelo quanto foi dito, tem-se que o autógrafo de lei em 
questão é inconstitucional por não ser concebido pelo 
Chefe do Poder Executivo deste Estado. 
 
Do inciso IV do art. 2º - malferimento ao disposto no 
inciso I do parágrafo único do art. 68 da Constituição 
Estadual. 
 
Assumida a premissa que as exigências lançadas pelo art. 
2º do autógrafo em apreço são, todas, normas gerais, resta 
evidente que o seu respectivo inciso IV é inconstitucional, 
do ponto de vista formal. 
 
Ainda que não se olvide que a jurisprudência do STF 
proclame que, regra geral, o Legislativo tem iniciativa 
legislativa em matéria tributária, tem-se como certo que 
seu desenvolvimento deve respeitar o procedimento 
legislativo cravado na Constituição. 
 
Se assim é, resta evidente que a criação de requisito geral 
para recebimentos de benefícios fiscais (natureza 
tributária) deve se dar por meio de lei complementar 
estadual, consoante impõe o inciso I, do parágrafo único, 
da Constituição Estadual; in verbis: 
 
Constituição do Estado do Espírito Santo 
 
Art. 68. As leis complementares serão aprovadas por 
maioria absoluta dos membros da Assembléia Legislativa 
e receberão numeração seqüencial distinta da atribuída às 
leis ordinárias. 
 
Parágrafo único. São leis complementares, entre outras 
de caráter estrutural, as seguintes: 
 
I - lei do sistema financeiro e do sistema tributário 
estadual; 
 
Destarte, exsurge, claramente, a inconstitucionalidade 
formal do inciso IV do art. 2º do Autógrafo de Lei n.º 
146/2008, porquanto introduzido pelo veículo normativo 
lei ordinária. 

Do art. 2º - malferimento ao princípio da 
proporcionalidade. 
 
Em sede de argumentação adminiculativa, resta acentuar 
que o artigo 2º do Autógrafo de Lei n.º 146/2008 não se 
coaduna com o princípio constitucional da 
proporcionalidade, aplicável a qualquer ato normativo 
editado pelo Poder Público. 
 
Sem adentrar a minúcias, basta dizer duas coisas para 
comprovar tal labéu. 
 
A primeira é que, segundo o texto em foco, as pessoas 
jurídicas de direito privado, que tiverem contra si 
reclamações no PROCON não atendidas, não poderão 
participar de licitações, nem sequer contratar com o Poder 
Público estadual, ao passo que as pessoas jurídicas, que 
respondam a ações judiciais por violação aos direitos do 
consumidor, poderão contratar e licitar sem problemas, 
desde que inexista contra si qualquer reclamação não 
atendida no Procon. 
 
A segunda é que causa espécie que mera reclamação de 
caráter administrativo tenha o condão de gerar tão incisiva 
punição, que nem mesmo as sentenças transitadas em 
julgadas possuem, ato judicial que é cercado de garantias 
processuais e técnicas inexistentes naquela sede.  
 
Inconstitucional, pois, o inteiro teor do art. 2º.  
 
Da inconstitucionalidade do inteiro teor do Autógrafo 
de Lei n.º 146/2008. 
 
Afastada a validade do art. 2º do Autógrafo de Lei n.º 146, 
os demais preceitos que compõem o ato normativo sob 
exame perdem igualmente a validade, na medida em que 
dependentes, umbilicalmente, de tal artigo.  
 
Verifica-se, pois, o fenômeno da inconstitucionalidade por 
arrastamento, que torna recomendável o veto do inteiro 
teor do texto normativo que objetifica estes autos. 
 
Do exposto, conclui-se que o Autógrafo de Lei n.º 
146/2008 deve ser objeto de veto integral a ser efetivado 
pelo Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito 
Santo, tendo em vista: 
 
(a) a inconstitucionalidade 
formal e material dos incisos I e II de seu art. 2º, por 
violação, respectivamente, ao disposto no inciso XXVII do 
art. 22 e ao inciso XXI do art. 37, ambos da CF/88; 
 
(b) inconstitucionalidade 
material do inciso III de seu art. 2º, em razão do 
malferimento ao princípio constitucional da Reserva da 
Administração (art. 2º; art. 61, § 1º, inciso I; e art. 84, 
inciso VI, “a”, todos da CF/88); 
 
(c) a inconstitucionalidade 
formal do inciso IV de seu art. 2º, por malferir o disposto 
no inciso I, parágrafo único, do art. 68 da Constituição 
Estadual; 
 
(d) inconstitucionalidade 
material de seu inteiro teor, por ofensa ao princípio 
constitucional da proporcionalidade; 
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(e) a inconstitucionalidade 
por arrastamento de seus  demais artigos”. 
 
Atenciosamente  
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
 
Vitória, 15 de julho de 2008. 

 
 
MENSAGEM Nº 172/2008 
 
 
Senhor Presidente: 
 
Comunico a V. Exa. que vetei totalmente por 
inconstitucionalidade o Projeto de Lei n° 229/2007, de 
autoria da Deputada Luzia Toledo, aprovado nessa Casa de 
Leis e transformado no Autógrafo de Lei n° 143/2008, 
cujo teor é “Dispõe sobre a impressão do quadro do 
calendário de vacinas infantis obrigatórias nas 
embalagens de leite tipo C e B”. 
O veto que ora aponho ao PL 229/2007, está 
fundamentado em parecer da Procuradoria Geral do 
Estado, que aprovo e transcrevo: 
 
“Vieram os presentes autos encaminhados a este Centro de 
Estudos e Informações Jurídicas, objetivando análise da 
legitimidade do Autógrafo de Lei n.º 143/2008, fruto da 
aprovação do Projeto de Lei n.º 229/2007 pela Assembléia 
Legislativa, que dispõe sobre a impressão do quadro de 
vacinas infantis obrigatórias nas embalagens de leite tipo C 
e B. Eis o seu inteiro teor: 
 
Art. 1º O quadro atualizado do calendário de vacinas 
infantis obrigatórias vigentes no Estado do Espírito Santo 
deverá estar impresso nas embalagens de leite dos tipos C 
e B embalados em todo o estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
É o relatório, no que basta. 
 
O Autógrafo de lei sob análise é inconstitucional, do ponto 
de vista formal, seja por ofensa ao disposto no inciso V do 
art. 24 da CF/88, seja por ofensa ao disposto no inciso VIII 
do art. 22 dessa mesma Carta. 
 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar 
casos semelhantes, firmou jurisprudência no sentido de 
que ato legislativo que venha regulamentar informações 
que devam constar nas embalagens de produtos, 
notadamente daqueles que são objeto de comércio 
interestadual, é da competência legislativa da União, seja 
porque se trata de normas gerais de produção e consumo 
(inciso V do art. 24 da CF/88), seja porque se trata de 
normas respeitantes ao comércio interestadual (inciso VIII 
do art. 22 da CF/88). Confiram-se os seguintes julgados da 
Suprema Corte pátria: 
 

Ementa 
 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  
OBRIGATORIEDADE DE INFORMAÇÕES EM 
EMBALAGENS DE BEBIDAS. COMÉRCIO 
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. 
EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO FEDERAL. 
ATUAÇÃO RESIDUAL DO ESTADO-MEMBRO. 
IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ARTIGO 24, V, DA 
CF/88. ARTIGO 2o, DA LEI ESTADUAL 2089/93. 
FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA 
REGULAMENTAR A MATÉRIA. SIMETRIA AO 
MODELO FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA 
DO GOVERNADOR DO ESTADO.  
1. Rótulos de bebidas. Obrigatoriedade de informações. 
Existência de normas federais em vigor que fixam os 
dados e informações que devem constar dos rótulos de 
bebidas fabricadas ou comercializadas no território 
nacional. Impossibilidade de atuação residual do Estado-
membro. Afronta ao artigo 24, V, da Constituição Federal. 
Precedentes.  
2. Delegação de competência. Inobservância do artigo 84, 
IV, da Carta Federal. Por simetria ao modelo federal, 
compete apenas ao Chefe do Poder Executivo estadual a 
expedição de decretos e regulamentos que garantam a fiel 
execução das leis.  
3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada 
procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 
2089, de 12 de fevereiro de 1993, do Estado do Rio de 
Janeiro.  (ADI 910/RJ, Relator(a): Min. MAURÍCIO 
CORRÊA, Julgamento:  20/08/2003) 
 
Ementa 
- OBRIGATORIEDADE DE INFORMAÇÕES, NAS 
EMBALAGENS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, 
COMERCIALIZADOS NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO (LEI FLUMINENSE N. 1.939, DE 1991, ART. 
2., ITENS II, III E IV). CAUTELAR DEFERIDA, EM 
FACE DA URGENCIA DA MEDIDA E DA 
RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 
DO PEDIDO (ARTIGOS 24, V E 22, VIII, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL). (ADI 750 MC/RJ, 
Relator(a): Min. OCTAVIO GALLOTTI, Julgamento:  
29/06/1992            Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO)  
 
Dessa forma, feitas essas considerações, concluo pela 
inconstitucionalidade do projeto de lei em exame, razão 
porque veto totalmente. 
 
 
Atenciosamente  
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
 
Vitória, 15 de julho de 2008 
 
Mensagem nº 173/2008 
 
Senhor Presidente: 
 
 Levo ao conhecimento de V. Exª que vetei 
totalmente, por inconstitucionalidade, o Projeto de Lei 
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nº. 158/2007, com base nos artigos 66, §2º e 91, IV da 
Constituição Estadual, por constatar que o mesmo 
apresenta vício de inconstitucionalidade formal. 
 O PL ao impor ao Poder Executivo sobre a 
cassação da eficácia da inscrição no cadastro de 
contribuinte do ICMS, conforme disposto no §1º do artigo 
30 da CE/89, invade a competência privativa do Chefe do 
Poder Executivo para legislar sobre o funcionamento e a 
organização da administração pública. 
 Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal (ADIN/MC 1846, Relator Min. Carlos Veloso, DJ 
25.6.98) a Corte considerou “juridicamente relevante a 
argüição de ofensa à iniciativa privativa do Chefe do Poder 
Executivo para a propositura de leis que versam sobre 
matéria administrativa e de invasão da esfera de 
atribuições deste, a quem cabe a direção e o 
funcionamento da Administração”. 
 Isto se insere na esfera de exclusiva iniciativa do 
Chefe do Poder Executivo local, segundo reserva inscrita 
no artigo 61, §1º, II, “e” da CF/88 que consagra o princípio 
fundamental inteiramente aplicável aos Estados-membros. 
 Fica claro, assim, que somente o Chefe do Poder 
Executivo, ou por elaboração de projeto de lei de sua 
iniciativa, ou por meio de edição de Decreto, é permitido 
lançar disposições normativas sobre administração pública. 
 Por força vinculante, na esfera estadual a CE/89 
também disciplina tais assuntos, consoante disposição do 
artigo 63, parágrafo único, III. 
 Por todo o exposto, conclui-se que o PL nº 158/07 
padece de vício de inconstitucionalidade formal, pois trata 
de legislação do ICMS, matéria cuja iniciativa legislativa é 
privativa do Chefe do Poder Executivo conforme disposto 
no artigo 61, § 1º, II “e” e “f” da CF/88, preceitos 
aplicáveis aos Estados-membros por força de simetria. 
 
 Eis, portanto, porque veto totalmente o PL em 
apreço. 
 
Atenciosamente 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 15 de julho de 2008  
 
MENSAGEM Nº174/2008 
 
Senhor Presidente: 
 
Comunico a V. Exa. que vetei totalmente o Projeto de 
Lei n° 157/2007, de autoria do Deputado Reginaldo 
Almeida, que “Dispõe sobre a cassação da eficácia da 
inscrição de contribuintes do ICMS dos estabelecimentos 
farmacêuticos e/ou similares, na forma que especifica”. 
O projeto de lei, após aprovação nessa Casa de Leis, veio-
me para a manifestação conforme previsto no artigo 66 da 
Constituição Estadual. 
Assim, fazendo uso dessa prerrogativa constitucional, 
decidi vetar todo o teor por considerá-lo inconstitucional. 
O projeto de lei ao impor ao Poder Executivo sobre a 
cassação da eficácia da inscrição no cadastro de 
contribuinte do ICMS, conforme disposto no § 1º do artigo 
30 da CE/89, invade a competência privativa do Chefe do 

Poder Executivo para legislar sobre o funcionamento e a 
organização da administração pública. 
Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
(ADIN/MC 1846, Relator Min. Carlos Veloso, DJ 25.6.98) 
a Corte considerou “juridicamente relevante a argüição de 
ofensa à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo 
para a propositura de leis que versam sobre matéria 
administrativa e de invasão da esfera de atribuições deste, 
a quem cabe a direção e o funcionamento da 
Administração”. 
Isto se insere na esfera de exclusiva iniciativa do Chefe do 
Poder Executivo local, segundo reserva inscrita no artigo 
61, § 1º, II, “e” da CF/88 que consagra o princípio 
fundamental inteiramente aplicável aos Estados-membros. 
Fica claro, assim, que somente o Chefe do Poder 
Executivo, ou por elaboração de projeto de lei de sua 
iniciativa, ou por meio de edição de Decreto, é permitido 
lançar disposições normativas sobre administração pública. 
Por força vinculante na esfera estadual a CE/89 também 
disciplina tais assuntos, consoante disposição do artigo 63, 
parágrafo único, III. 
Por todo o exposto, conclui-se que o PL nº. 157/07 padece 
de vício de inconstitucionalidade formal, pois trata de 
legislação do ICMS, matéria cuja iniciativa legislativa é 
privativa do Chefe do Poder executivo conforme disposto 
no artigo 61, § 1º, II “e” e “f” da CF/88, preceitos 
aplicáveis aos Estados-membros por força de simetria. 
Pelos fundamentos expostos, decidi vetar totalmente o 
Projeto de Lei n° 157/2007, por entendê-lo eivado de 
inconstitucionalidade. 
 

Atenciosamente 
 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 15 de julho de 2008. 

 
MENSAGEM Nº175/2008 
 
Senhor Presidente: 
 
Dou conhecimento à Mesa Diretora dessa Assembléia 
Legislativa que vetei totalmente, por 
inconstitucionalidade, o Projeto de Lei n° 307/2007, 
transformado no Autógrafo de Lei n° 144/2008 depois de 
apreciado e aprovado nessa Casa de Leis. 
É autor do projeto o Deputado Paulo Foletto, cujo teor é o 
seguinte: “Dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de 
cartazes em locais visíveis aos clientes, nas empresas e 
boxes de vendas de passagens rodoviárias interestaduais e 
intermunicipais sobre a gratuidade aos maiores de 65 
(sessenta e cinco) anos e da reserva de 2 (duas) vagas por 
ônibus”. 
Fazendo uso da competência que me é outorgada pela 
Constituição Estadual insculpida em seus artigos 66, § 2° e 
91 IV vetei por inteiro o PL acima mencionado com base 
no parecer que me foi oferecido pela Procuradoria Geral 
do Estado, cujo teor aprovo e transcrevo: 
 
“Da inveracidade da informação que se pretende 
publicar: 
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A Constituição Federal no seu art. 23012 impõe a todos, 
incluindo os Estados-membros, o dever de amparar as 
pessoas idosas, assegurando, dentre outros, a defesa de sua 
dignidade e bem-estar, e seu parágrafo segundo garante, 
ainda, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos aos 
maiores de sessenta e cinco anos. 
No intuito de promover as diretrizes desta norma 
constitucional, e observando sua competência privativa 
para explorar o serviço de transporte interestadual de 
passageiros, estabelecida nos termos do art. 21, XII, “e” da 
CF13, a União editou a Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 
2003 – Estatuto do Idoso, que no seu art. 4014, dispõe: 
 
Art. 40. No sistema de transporte coletivo interestadual 
observar-se-á, nos termos da legislação específica: 
I – a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo 
para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) 
salários-mínimos; 
II – desconto de 50% (cinqüenta por cento), no 
mínimo, no valor das passagens, para os idosos que 
excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou 
inferior a 2 (dois) salários-mínimos. 
Parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes definir os 
mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos 
previstos nos incisos I e II. 
 
Destacamos que não há indicação no Estatuto do Idoso 
dispositivo que implique em gratuidade do transporte 
intermunicipal.  
 
Assim, embora o legislador estadual pretenda determinar 
que seja tornada pública informação acerca de benefício 
que o idoso possui, promovendo a dignidade e bem estar 
deste, objetivo traçado pelo caput do art. 230 da Carta da 
República, a pretensa obrigação de estabelecer que “as 
agências e empresas que comercializem passagens 
rodoviárias interestaduais e intermunicipais no Estado do 
Espírito Santo, serão obrigadas a afixarem cartazes, em 
locais visíveis aos clientes, sobre a gratuidade das viagens 
a maiores de 65 (sessenta e cinco) anos por cada trecho, 

                                                           
12 Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o 

dever de amparar as pessoas idosas, assegurando 
sua participação na comunidade, defendendo sua 
dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à 
vida. 
§ 2º - Aos maiores de sessenta e cinco anos é 
garantida a gratuidade dos transportes coletivos 
urbanos. 

 
13 Art. 21. Compete à União: 

(...) 
XII - explorar, diretamente ou mediante 
autorização, concessão ou permissão: 
(...) 
e) os serviços de transporte rodoviário 
interestadual e internacional de passageiros; 
(...) 

 
14 Regulamentado pelo Decreto n° 5.934, de 18 de 
outubro de 2006, e também pela Resolução n° 
1.692, de 24 de outubro de 2006. 

bem como da reserva de 02 (duas) vagas, por unidade de 
veículo, cumprindo-se o que está contido nos artigos 39 e 
40 da Lei 10.741, de 1°/10/2003 – Estatuto do Idoso” não 
é verdadeira. 
Isto porque, repita-se, o Estatuto do Idoso no seu art. 40 
assegura esta gratuidade apenas em relação ao transporte 
interestadual de passageiros, e o §2° do art. 230 da CF 
garante a gratuidade ampla (sem limite de vagas) a todos 
os maiores de 65 anos que utilizem transporte coletivo 
urbano. Para o transporte intermunicipal, não 
caracterizado como transporte coletivo urbano, não há 
previsão legal de gratuidade, muito menos pelo Estatuto 
do Idoso, como se pretende publicar. 
Embora a competência em matéria de transporte 
intermunicipal de passageiros seja dos Estados-membros15 
– inclusa dentro de sua competência reservada ou 
remanescente16 (§1° do art. 25 da CF17) – o Estado do 

                                                           
15  
Nossa Corte Maior tem entendimento pacífico neste 
sentido. Dentre os precedentes, destacamos: 
 
“1. A Constituição do Brasil estabelece, no que tange 
à repartição de competência entre os entes 
federados, que os assuntos de interesse local 
competem aos Municípios. Competência residual 
dos Estados-membros matérias que não lhes 
foram vedadas pela Constituição, nem estiverem 
contidas entre as competências da União ou dos 
Municípios. 
2. A competência para organizar serviços públicos de 
interesse local é municipal, entre os quais o de 
transporte coletivo [artigo 30, inciso V, da CB/88]. 
3. O preceito da Constituição amapaense que 
garante o direito a "meia passagem" aos estudantes, 
nos transportes coletivos municipais, avança sobre a 
competência legislativa local. 
4. A competência para legislar a propósito da 
prestação de serviços públicos de transporte 
intermunicipal é dos Estados-membros. Não há 
inconstitucionalidade no que toca ao benefício, 
concedido pela Constituição estadual, de "meia 
passagem" aos estudantes nos transportes coletivos 
intermunicipais. (...)” 
(AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – 
ADI n° 845 / AP – Dje-041 DIVULG 06-03-2008 
PUBLIC 07-03-2008 EMENT VOL-02310-01 PP-
00031) 
 
“1. Os Estados-membros são competentes para 
explorar e regulamentar a prestação de serviços 
de transporte intermunicipal. (...) 
3. A prestação de transporte urbano, 
consubstanciando serviço público de interesse 
local, é matéria albergada pela competência 
legislativa dos Municípios, não cabendo aos 
Estados-membros dispor a seu respeito. 
4. Pedido de declaração de inconstitucionalidade 
julgado parcialmente procedente.” 
(AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – 
ADI n° 2349 / ES - DJ 14-10-2005 PP-00007 EMENT 
VOL-02209-01 PP-00125 LEXSTF v. 27, n. 323, 
2005, p. 46-53) 
 
16 Destacamos a lição do Exmo. Ministro Gilmar 
Mandes: “Atribuiu-se aos Estados o poder de auto-
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Espírito Santo não editou norma que preveja esta 
gratuidade, sendo certo que o presente autógrafo não o fez, 
haja vista que seu objetivo é apenas disponibilizar a 
informação acerca de direito da pessoa idosa assegurado 
pelo Estatuto do Idoso. 
 
Ademais, a informação que se pretende tornar obrigatória 
está incompleta, haja vista que o referido Estatuto 
determina que a) a gratuidade de duas vagas por veículo 
somente é concedida para os idosos com renda mensal 
igual ou inferior a dois salários-mínimos, e b) quando 
as duas vagas já houverem sido preenchidas, é 
assegurado desconto de 50% (cinqüenta por cento), no 
mínimo, no valor das passagens, para os idosos que 
excederem as vagas gratuitas, quando também 
perceberem renda mensal igual ou inferior a dois salários-
mínimos. 
 
Princípio da Razoabilidade. Violação ao artigo 5º, 
inciso LIV, da Constituição Federal. 
No plano da validade do ato normativo, rememora-se, num 
primeiro instante, que tratar do inarredável princípio da 
razoabilidade no âmbito do processo legislativo 
ultrapassa a análise formal do procedimento legal. Cuida-
se de verificar, cumulativamente, no conteúdo da norma e 
na seara de sua efetividade: (1) se há proporcionalidade 
entre seus motivos, meios e fins; (2) se há adequação aos 
meios e fins admitidos e preconizados pelo texto 
constitucional; (3) se há necessidade/razão social, política, 
econômica ou qualquer outra motivação de interesse 
público para a existência do ato normativo, afinal, de 
acordo com o ‘justo processo da lei’ (due process of law) 
“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o 
devido processo legal” (art. 5º, LIV, CF).18 
                                                                                                
organização e os poderes reservados e não vedados 
pela Constituição Federal (art. 25). 
Além desses poderes, ditos remanescentes ou 
residuais, algumas competências foram 
expressamente discriminadas pela CF, como se vê 
dos §§ 2° e 3° do art. 25, (...) 
A maior parte da competência legislativa privativa 
dos Estados-membros, entretanto, não é 
explicitamente enunciada na Carta. A competência 
residual do Estado abrange matérias orçamentárias, 
criação, extinção e fixação de cargos públicos 
Estaduais, organizações para alienação de imóveis, 
criação de secretarias de Estado, organização 
administrativa, judiciária e do Ministério Público, da 
Defensoria Pública e da Procuradoria-Geral do 
Estado.” (MENDES, Gilmar. “Curso de Direito 
Constitucional”. São Paulo: Saraiva, 2007. pág.773) 
 
17 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se 

pelas Constituições e leis que adotarem, 
observados os princípios desta Constituição. 

§ 1º - São reservadas aos Estados as 
competências que não lhes sejam vedadas por 
esta Constituição. 

 
18 Nota-se que embora não exista, atualmente, uma 
previsão constitucional expressa acerca da 
razoabilidade, este princípio não está afastado do 
sistema constitucional pátrio, eis que recepcionado 
implicitamente pelo dispositivo que invoca o princípio 

Aliás, muitos estudiosos do assunto indicam que há 
tempos o Sistema Constitucional faz referência à 
importância de se observar a ‘razoabilidade’, enquanto 
controle qualitativo da norma. A exemplo disso, destaca-se 
que por algum tempo a Comissão Constituinte de 
Sistematização da Carta da República de 1988 fez constar 
certa previsão ao art. 44, caput, nos seguintes termos:19 
 
“A administração pública, direta ou indireta, de qualquer 
dos Poderes obedecerá aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade e publicidade, exigindo-se, 
como condição de validade dos atos administrativos, a 
motivação suficiente e, como requisito de sua 
legitimidade, a razoabilidade.” 
 
Nesse sentido, o Manual de Redação da Presidência da 
República resgatou a manifestação expressa sobre a tese e 
foi enfático em mencionar a ‘razoabilidade’ como questão 
fundamental de técnica legislativa, conforme se insere de 
sua página 84, in verbis: 
 
A simples existência de lei não se afigura suficiente 
para legitimar a intervenção no âmbito dos direitos e 
liberdades individuais. Faz-se mister, ainda, que as 
restrições sejam proporcionais, isto é, que sejam 
“adequadas e justificadas pelo interesse público” e 
atendam “ao critério de razoabilidade”.20 Em outros 
termos, tendo em vista a observância do princípio da 
proporcionalidade, cabe analisar não só a legitimidade dos 
objetivos perseguidos pelo legislador, mas também a 
adequação dos meios empregados, a necessidade de sua 
utilização, bem como a razoabilidade, isto é, a 
ponderação entre a restrição a ser imposta aos 
cidadãos e os objetivos pretendidos.21 
(grifo nosso) 
 
Tal relevância, inclusive, embasa o entendimento esposado 
pelos Tribunais Superiores, indo ao encontro dessa 
construção, a exemplo dos seguintes julgados: 
 
A EXIGÊNCIA DE RAZOABILIDADE QUALIFICA-
SE COMO PARÂMETRO DE AFERIÇÃO DA 
CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DOS ATOS 
ESTATAIS. - A exigência de razoabilidade – que visa a 
inibir e a neutralizar eventuais abusos do Poder 
                                                                                                
do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), o qual é 
aliado à separação dos poderes, constituindo-se em 
fundamento essencial do regime democrático, uma 
vez que sua abrangência ultrapassa a condição de 
simples garantia processual. 
 
19 Embora a redação final da Constituição de 1988 
tenha excluído a menção expressa ao princípio da 
razoabilidade, deixando-o implícito – como já falado 
– no princípio do devido processo legal. 
 
20 Representação no 930. Relator: Ministro Rodrigues 
Alckmin.  Diário da Justiça,2 de set  - 1977. 
21  Cf. sobre o assunto, MENDES, Gilmar Ferreira. 
Controle de constitucionalidade: aspectos jurídicas e 
políticos. São Paulo, 1990. p. 48 s. V. também 
CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. O devido 
processo legal e a razoabilidade das leis na nova 
Constituição do Brasil. Rio de Janeiro, 1989. p. 153 
s. 
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Público, notadamente no desempenho de suas funções 
normativas – atua, enquanto categoria fundamental de 
limitação dos excessos emanados do Estado, como 
verdadeiro parâmetro de aferição da 
constitucionalidade material dos atos estatais. (STF: 
Pleno, ADIn-MC nº 2.667/DF, Relator Ministro Celso de 
Mello, DJ de 12.03.2004, p. 36.) 
 
Ignorar, no âmbito do processo administrativo, a força 
normativa do princípio da razoabilidade, enquanto 
mecanismo viabilizador do controle dos atos 
administrativos, significa incorrer, a rigor, em afronta 
ao próprio princípio da legalidade. (STJ: 2ª Turma, 
RMS nº 12.105/PR, Relator Ministro Franciulli Netto, DJ 
de 20.06.2005, p. 174.) 
 
ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. ABONO DE 
FALTAS E TRABALHOS DOMICILIARES. ALUNO 
QUE SE AUSENTOU PARA ACOMPANHAR A 
CÔNJUGE EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE 
(NEOPLASIA MAMÁRIA) FORA DO TERRITÓRIO 
NACIONAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 
ANALOGIA. 1. A interpretação da norma administrativa, 
mercê da proteção do interesse público, privilegia valores 
constitucionais elevados, como o da dignidade da pessoa 
humana e da razoabilidade da norma. (...) conspiraria 
contra a ratio essendi da tutela da dignidade da pessoa 
humana (CF, art. 1º, III), da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (Lei n.º 9.394/96), bem como, da Lei do 
Procedimento Administrativo (Lei n.º 9.784/99) e do 
Princípio da Razoabilidade vedar a extensão de referido 
benefício, em situações excepcionais, como a hipótese dos 
autos, em que o aluno ausentou-se para acompanhar o 
tratamento de doença grave - neoplasia mamária - de sua 
esposa, fora do território nacional, a qual, a posteriori, veio 
a falecer. 4. Merece censura o ato administrativo que 
não guarde uma proporção adequada entre os meios 
que emprega e o fim que a lei almeja alcançar. Isto 
porque a razoabilidade encontra ressonância na 
ajustabilidade da providência administrativa consoante 
o consenso social acerca do que é usual e sensato. 
Razoável é conceito que se infere a contrario sensu; 
vale dizer, escapa à razoabilidade ‘aquilo que não pode 
ser’. (STJ: 1ª Turma, REsp nº 658.458/PR, Relator 
Ministro Luiz Fux, DJ de 27.06.2005, p. 244.) 
(grifo nosso) 
 
No caso, a norma aprovada através do Autógrafo de Lei n° 
144/2008 pretende tornar obrigatória publicação de 
informação em parte inverídica e também incompleta 
acerca de norma editada pela União (Lei n° 10.741, de 1° 
de outubro de 2003), estando, portanto, ausente a 
razoabilidade necessária à sua constitucionalidade. 
 
Como não existe a possibilidade de alteração do texto do 
dispositivo pelo Chefe do Poder Executivo – que possui 
poder apenas para sanção ou veto (§1° do art. 66 da CF) – 
e também não é constitucionalmente permitido veto de 
apenas trecho do dispositivo (§2° do art. 66 da CF)22, a 
inconstitucionalidade apontada  

                                                           
22 Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a 

votação enviará o projeto de lei ao Presidente da 
República, que, aquiescendo, o sancionará. 

no texto do art. 1° do presente autógrafo não pode ser 
sanada. 
 
O vício existente no art. 1° grava, por força do nexo de 
absoluta interdependência lógico-jurídica, todos os demais 
dispositivos do Autógrafo de Lei n° 144/2008”. 
 
Ante o exposto aponho o veto total ao Projeto de Lei em 
exame, considerando os vícios de inconstitucionalidade 
apontados. 
 
Atenciosamente  
 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 21 de julho de 2008. 
 
 
MENSAGEM Nº 179/2008 
 
 
Senhor Presidente: 

 
Encaminho a essa Assembléia 

Legislativa o presente projeto de Lei que objetiva instituir 
o Pagamento por Serviços Ambientais - PSA, direcionado 
aos proprietários rurais que, comprovadamente, destinarem 
parte de sua propriedade à conservação da cobertura 
florestal e dos recursos hídricos.  

Sabe-se que os ecossistemas 
florestais oferecem à humanidade uma variedade de 
produtos e serviços no âmbito local, nacional e mundial. 
Os serviços ambientais são serviços úteis oferecidos pelos 
ecossistemas para o homem, como a regulação das funções 
hídricas, proteção de solos, conservação e incremento da 
biodiversidade, regulação de gases, produção de oxigênio, 
seqüestro de carbono, belezas cênicas, dentre outros. 

Os programas de pagamento por 
serviços ambientais constituem um esforço para 
reconhecer a importância de florestas ambientais e boas 
práticas de uso do solo na sustentabilidade de bacias 
hidrográficas e no equilíbrio dos ecossistemas. Existe 
estreita relação entre a cobertura florestal em áreas 
estratégicas e o aumento da recarga de aquíferos bem 
como a diminuição do processo de assoreamento de rios.  

A lei estadual nº 5.818/98, que 
dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, 
prevê mecanismos de compensação àqueles que, no 
                                                                                                

§ 1º - Se o Presidente da República considerar o 
projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou 
contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou 
parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, 
contados da data do recebimento, e comunicará, 
dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do 
Senado Federal os motivos do veto. 

§ 2º - O veto parcial somente abrangerá texto 
integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de 
alínea. 
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exercício de atividades econômicas que demandam 
recursos hídricos, assumem papel proativo e protagonista, 
possibilitando não só o seu próprio abastecimento como 
também contribuindo para o aumento da disponibilidade 
de água, em qualidade adequada, para que se possam 
realizar também outras atividades produtivas em seu 
entorno. 

O Plano ES 2025 prevê como 
projetos estruturantes o aumento da cobertura florestal do 
estado e o fortalecimento do sistema de gerenciamento dos 
recursos hídricos. O pagamento por serviços ambientais 
será um importante indutor da ampliação de florestas no 
Espírito Santo e como conseqüência o incremento da 
biodiversidade e a melhoria da qualidade da água e 
regularidade hídrica de micro bacias.  

Vale ressaltar que a Assembléia 
Legislativa já aprovou projeto de Lei de iniciativa deste 
Poder Executivo para a criação do Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos - FUNDÁGUA, com previsão de 
recursos para dar sustentabilidade financeira à 
implementação do Pagamento por Serviços Ambientais em 
áreas estratégicas do Estado. 

A metodologia utilizada para 
definição do valor teto para o pagamento pelos serviços 
ambientais considera o custo de oportunidade do setor 
agropecuário do Estado, em que são ponderadas as 
rentabilidades médias anuais pela extensão das áreas das 
diversas culturas e atividades como pastagens para 
pecuária extensiva, banana, café, eucalipto e cana-de-
açúcar. O valor médio resultante da ponderação foi então 
utilizado como referência para a definição do teto.  

Os valores para os pagamentos 
obedecerão a critérios técnicos que levarão em 
consideração serviços ambientais prestados pelas florestas 
e os benefícios gerados por esses serviços, relacionados à 
conservação e melhoria da qualidade e da disponibilidade 
hídrica, incremento da biodiversidade, conservação de 
solos e fixação e seqüestro de carbono para fins de 
minimização dos efeitos das mudanças climáticas globais. 

Diante do exposto, espero contar 
com o apoio de V.Exa., e ilustres pares para a aprovação 
deste projeto de lei. 
 
Atenciosamente  
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI Nº 251/2008 

 
Institui o Programa de 
Pagamento por Serviços 
Ambientais – PSA, e dá outras 
providências.  

 
Art. 1° Fica instituído o Programa 

de Pagamento por Serviços Ambientais – PSA, 
direcionado ao proprietário de área rural, no Estado do 
Espírito Santo, que destinar parte de sua propriedade para 
fins de preservação e conservação da cobertura florestal e 
que atenda às exigências desta lei.  

 
Parágrafo único. Equipara-se ao 

proprietário de área rural, para fins desta lei, o arrendatário 
ou detentor do domínio legal de propriedade rural, a 
qualquer título. 

 

Art. 2° O PSA tem como objetivo 
recompensar financeiramente o proprietário rural, em 
função do valor econômico dos serviços ambientais 
prestados por sua área destinada para cobertura florestal, 
nas seguintes modalidades:  

I – conservação e melhoria da 
qualidade e da disponibilidade hídrica; 

 
II – conservação e incremento da 

biodiversidade; 
 
III – redução dos processos 

erosivos; 
 
IV – fixação e seqüestro de 

carbono para fins de minimização dos efeitos das 
mudanças climáticas globais. 

 
Art. 3º O valor máximo para 

pagamento pela prestação de serviços ambientais será de 
510 (quinhentos e dez) VRTEs - Valor de Referência do 
Tesouro Estadual, por hectare por ano, relativo aos 
serviços prestados pela cobertura florestal nas modalidades 
fixadas nos incisos I, II e III do art. 2º desta lei. 

 
Parágrafo único. O valor do 

pagamento e os critérios para que as áreas com cobertura 
florestal sejam caracterizadas como prestadores de 
serviços ambientais em cada uma das modalidades a que 
se referem os incisos I, II e III do art. 2º desta lei serão 
fixados por Decreto. 

 
 
Art. 4º Os eventuais créditos de 

carbono gerados em decorrência da aplicação do Programa 
de Pagamento por Serviços Ambientais serão de 
titularidade do proprietário e poderão ser comercializados 
pelo mesmo. 

 
Art. 5º A Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEAMA publicará, 
por meio de Edital de Adesão dos proprietários ao 
Programa, a bacia hidrográfica a ser contemplada de 
acordo com o estudo técnico que apontará as áreas 
prioritárias, observando os objetivos desta lei e a 
disponibilidade orçamentária.  

 
Parágrafo único. Ficam a 

Diretoria de Recursos Hídricos do IEMA e os respectivos 
Comitês de Bacias Hidrográficas responsáveis pela ampla 
divulgação do Edital de Adesão. 

 
Art. 6º Para fins de adesão ao 

Programa, o proprietário rural firmará contrato de 
pagamento pela prestação de serviços ambientais com o 
Agente Financeiro a ser conveniado com a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEAMA. 

 
§ 1º O contrato de que trata o 

caput deste artigo terá prazo mínimo de 02(dois) anos e 
máximo de 10(dez) anos, de acordo com o estabelecido no 
regulamento desta lei, podendo ser renovado segundo 
critérios técnicos e disponibilidade orçamentária. 

 
§ 2º A inobservância das 

condições e termos previstos nas cláusulas do contrato 
firmado pelo proprietário implicará na: 
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I - imediata suspensão do 
pagamento do benefício; 

 
II - exclusão da propriedade do rol 

de beneficiários; 
 
III - outras sansões previstas no 

regulamento. 
 
§ 3º O proprietário assumirá todas 

as responsabilidades civis, administrativas e penais 
decorrentes de omissões ou pela prestação de informações 
falsas, no ato de assinatura do contrato. 

 
Art. 7º Fica a SEAMA autorizada 

a firmar convênio com o Banco de Desenvolvimento do 
Espírito Santo – BANDES para atuar como Agente 
Financeiro do PSA. 

 
Art. 8º As despesas decorrentes 

do Pagamento pelos Serviços Ambientais de que trata esta 
lei serão custeadas por recursos:  

 
I - do Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos – FUNDÁGUA; 
 
II – de transferências ou doações 

de pessoas físicas e/ou jurídicas de direito público e/ou 
privado destinados a este fim; 

 
III – de agentes financiadores 

nacionais e internacionais; 
 
IV – outros destinados a este fim 

por meio de lei; 
 
 Art. 9º Fica o Poder Executivo 

autorizado a abrir os créditos adicionais necessários ao 
cumprimento desta lei. 

 
Art. 10. Ficam autorizadas as 

alterações no PPA para o quadriênio 2008-2011, 
necessárias ao cumprimento desta lei. 

 
Art. 11.  Esta lei será 

regulamentada no prazo de até 90 (noventa) dias a partir da 
data de sua publicação. 

 
Art. 12. Esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação.  
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
 
Vitória, 24 de julho de 2008  
 
 
MENSAGEM Nº 186/2008 
 
 
Senhor Presidente: 
 
         Comunico a V. Exa. que, amparado nos artigos 66, § 
2° e 91, IV da Constituição Estadual decidi vetar 
totalmente o Projeto de Lei n° 60/2008, de autoria do 

Deputado Paulo Foletto, que “Denomina Rodovia da 
Educação Senador João Calmom o trecho da BR-482, que 
interliga as sedes dos Municípios de Cachoeiro de 
Itapemirim e de Dores do Rio Preto, neste Estado”, por 
considerá-lo contrário ao interesse público. 
O interesse público a que me refiro se justifica 
considerando que o autógrafo, objeto da transformação do 
citado projeto de lei, chegou para a manifestação deste 
Executivo quando já houvera sido editada a Lei Federal n° 
11.723, de 23 de junho de 2008 dando a denominação da 
citada via de “Rodovia Engenheiro Fabiano Viváqua”, ex-
Diretor Geral do DNER, um dos autores do Programa 
Federal de Concessão de Rodovias.  
Em que pese o desencontro das intenções, o Governo acha 
oportuna a lembrança do nobre Deputado e se coloca à 
disposição para encontrar oportunidades de homenagear 
figuras públicas constantes de projetos de lei. 
Em razão da justificativa acima mencionada veto 
totalmente o PL n° 60/2008, por considerá-lo contrário ao 
interesse público. 
 
Atenciosamente 
 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
 
Vitória, 24 de julho de 2008. 
 
MENSAGEM Nº 187/2008 
 
Senhor Presidente: 
 
Amparado nos artigos 66, § 2° e 91, IV da Constituição 
Estadual decidi vetar totalmente o Projeto de Lei n° 
363/2007, de autoria do Deputado Givaldo Vieira que 
“Institui o Programa Estadual de Tratamento e 
Reciclagem de Óleos e Gorduras de Origem Vegetal e 
Animal e Uso Culinário”, por apresentar vícios de 
inconstitucionalidade, tanto formal quanto material. 
Solicitada a audiência da Procuradoria Geral do Estado, 
assim se manifestou aquele órgão jurídico, cujo parecer 
aprovo e transcrevo a seguir: 
 
“Da Inconstitucionalidade Formal 
 
A Assembléia Legislativa Capixaba ao instituir o referido 
programa adentrou em matéria de iniciativa exclusiva do 
Chefe do Executivo, preconizada pelo artigo 61, §1°, II, 
“e” da Carta Magna, que por força do princípio da simetria 
se estende aos Estados-Membros e seu acatamento é 
compulsório. 
 
A regra assim dispõe: 
 
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. 
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§ 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 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 
2001) 
 
E como bem assevera Alexandre de Moraes: 
 
“As referidas matérias cuja discussão legislativa dependem 
da iniciativa privada do Presidente da República (CF, art. 
61 §1°) são de observância obrigatória pelos Estados-
membros que, ao disciplinar o processo legislativo no 
âmbito das respectivas constituições estaduais, não 
podendo afastar-se da disciplina constitucional federal”. 
 
Assim também entende o STF: 
 
EMENTA: PROCESSO LEGISLATIVO: RESERVA DE 
INICIATIVA AO PODER EXECUTIVO (CF, ART. 61, § 
1º, E): REGRA DE ABSORÇÃO COMPULSÓRIA 
PELOS ESTADOS-MEMBROS, VIOLADA POR LEI 
LOCAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE 
CRIOU ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
(CONSELHO DE TRANSPORTE DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE SÃO PAULO - CTM): 
INCONSTITUCIONALIDADE.  
(ADI 1391 / SP. Min. Rel. Sepúlveda Pertence. Publicado 
no Diário de Justiça em 07-06-2002) 
 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE - INSTAURAÇÃO DE 
PROCESSO LEGISLATIVO - PROJETO DE LEI 
VETADO - VETO GOVERNAMENTAL REJEITADO - 
CRIAÇÃO DO CONSELHO DE TRANSPORTE DA 
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO - 
CLÁUSULA DE RESERVA - USURPAÇÃO DE 
INICIATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO - 
MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA E REFERENDADA 
PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. - 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-MC 1391 / SP. Min. Rel. Celso De Mello. Publicado 
no DJ 28-11-1997) 
 
Portanto, maculado por vício de iniciativa o Projeto de Lei 
proposto pelo parlamento capixaba, isto porque instituiu 
políticas públicas cuja atribuição compete somente ao 
Governador do Estado. 

Dessa forma acabou por usurpar a discricionariedade do 
Chefe do Executivo, quanto à oportunidade e conveniência 
para atribuir a seus órgãos o incremento das decisões 
governamentais.  
 
Justamente por isso, para evitar essa usurpação, o 
Constituinte Originário incumbiu ao Presidente da 
República a iniciativa das leis arroladas no artigo 61, §1°, 
da Constituição Federal. 
  
Cabe lembrar que a Emenda Constitucional n° 32/2001 
alterou o texto original da alínea “e” do artigo 61, §1°, II, 
suprimindo da redação as palavras estruturação e 
atribuições. 
 
Veja a redação anterior da alínea “e”: 
 
e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e 
órgãos da administração pública. 
 
Malgrado a emenda n° 32/2001 ter suprimido essas 
palavras do texto, predomina na jurisprudência do STF que 
a legitimidade para criar atribuições para os órgãos da 
administração e estruturá-los compete ao Chefe do 
Executivo. Esse raciocínio decorre do princípio da reserva 
administrativa, que remete, inexoravelmente, ao 
Governador do Estado a direção superior da 
Administração (artigo 84, II da CF). 
 
Nesse sentido a ADI que se segue: 
 
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 – ESPÍRITO SANTO. AÇÃO DIRETA 
DE INCONSTITUCIONALIDADE. Relator(a):  Min. 
CARLOS VELLOSO. Julgamento:  20/03/2003. Órgão 
Julgador:  Tribunal Pleno.  Publicação  no DJ 25-04-2003) 
 
A respeito da questão em comento, relevante se faz a 
interpretação dada pelo Procurador Geral da República, 
Dr. Antônio Fernando Barros e Silva de Souza, em parecer 
emitido na ADI 3759 – SP: 
 
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei 
nº 9.162/1995 do Estado de São Paulo. Criação e 
organização do Conselho das Instituições de Pesquisa do 
Estado de São Paulo - CONSIP. 3. Estrutura e atribuições 
de órgãos e Secretarias da Administração Pública. 4. 
Matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder 
Executivo. 5. Precedentes. 6. Ação julgada procedente. 
(ADI 3751/SP. Tribunal Pleno. Relator Ministro Gilmar 
Mendes. Julgado em 04/06/2007. Publicado em 
23/08/2007) 
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PARECER: PROCURADOR GERAL DA 
REPÚBLICA, DR. ANTÔNIO FERNANDO BARROS 
E SILVA DE SOUZA: Ainda que se entenda que no 
conceito de órgãos da Administração Pública, para os fins 
do art. 61, § 1º, inciso II, alínea e, da Constituição 
Nacional, não deva ser abrangido o Consip, de que trata a 
Lei paulista 9.162/95, é de se inferir, por meio de 
interpretação sistemática da Lei Maior, que, ainda assim, a 
lei verberada deveria ter sido de iniciativa do Governador 
do Estado de São Paulo. 
É que a lei paulista impõe a Secretarias de Estado 
determinadas atribuições, tanto ao vincular o Consip a uma 
delas – art. 1º da lei – e impor que o titular desta o presida 
– art. 3º, § 1º, inciso I, da lei –, quanto ao determinar que 
titulares de outras Pastas deverão designar alguns dos 
membros do Conselho – art. 3º, § 3º, da lei. 
As atribuições dos órgãos da Administração Pública, 
embora não mais constem da redação do art. 61, § 1º, 
inciso II, alínea e, da Lei Maior, em virtude da alteração 
promovida pela EC 32/2001, devem ser tratadas em lei de 
iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo. 
Com efeito, a Emenda Constitucional 32/2001 apenas 
modificou a redação do dispositivo constitucional referido 
para conciliá-lo com a regra do art. 84, inciso VI, da Lei 
Maior – também alterado pela mesma emenda –, segundo 
o qual: “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; b) extinção de funções ou 
cargos públicos, quando vagos.” 
Considerando, assim, que compete ao Chefe do Poder 
Executivo dispor, por meio de decreto, sobre a organização 
e o funcionamento da Administração Pública, quando não 
implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de 
órgãos públicos, é certo concluir que a iniciativa de lei 
sobre as atribuições de órgãos da Administração Pública, 
quando implicar aumento de despesa, também só pode ser 
dele. 
 
Nestes termos, descabido ab ovo o Projeto de Lei. 
 
Da Inconstitucionalidade Material 
 
O Autógrafo imerge em matéria de âmbito da 
Administração Pública, fazendo o legislador capixaba à 
vez do Governador do Estado e de seus Secretários. 
 
Agindo dessa forma, a Assembléia Legislativa infringiu a 
norma constitucional que se segue: 
 
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da 
República: 
 
II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a 
direção superior da administração federal; 
 
Norma que a Constituição Estadual também possui: 
 
Art. 91. Compete privativamente ao Governador do 
Estado: 
 
I - exercer, com auxílio dos Secretários de Estado, a 
direção superior da administração estadual; 
 
É importante ressaltar que programas de políticas públicas 
devem ser propostos de acordo com a viabilidade 

estrutural e econômica do Governo. O Chefe do Executivo, 
de acordo com os recursos disponíveis, é quem detém a 
primazia de averiguar o momento e as circunstâncias que 
tornam plausíveis a implementação de determinada 
atividade pública. 
 
Nesse sentido é que JOSÉ CRETELLA JÚNIOR23, em sua 
doutrina, define que direção superior da Administração 
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 fixação de metas, a escolha de caminhos e 
procedimentos. 
 
Esse é o entendimento já sedimentado na Suprema Corte: 
 
EMENTA: CONTROLE CONCENTRADO DE 
CONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR. Há o sinal do 
bom direito e o risco de manter-se com plena eficácia o 
quadro quando o diploma atacado resultou de iniciativa 
parlamentar e veio a disciplinar programa de 
desenvolvimento estadual - submetendo-o à Secretaria de 
Estado - a dispor sobre a estrutura funcional pertinente. 
Segundo a Carta da República, incumbe ao chefe do Poder 
Executivo deflagrar o processo legislativo que envolva 
órgão da Administração Pública - alínea "e" do § 1º do 
artigo 61 da Constituição Federal. 
 
LEI IMPUGNADA: Lei n.º 11.605, de 23 de abril de 
2001 (Cria o Programa de Desenvolvimento Estadual do 
Cultivo e Aproveitamento da Cana-de-açúcar e seus 
derivados – PRODECANA – no Rio Grande do Sul). 
 
(ADI-MC 2799/RS. Tribunal Pleno. Relator Ministro 
Marco Aurélio. Julgado em 01/04/2004. Publicado em 
21/05/2004) 
 
 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. 
LEI 10.238/94 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL. Argüição de inconstitucionalidade da Lei 10.238/94 
do Rio Grande do Sul, que instituiu o Programa Estadual 
de Iluminação Pública. Vício de forma: lei de iniciativa 
parlamentar. Afronta ao disposto no artigo 61, §1º, II, “e”, 
da Constituição Federal. Presença dos requisitos 
necessários ao deferimento da medida cautelar. 
 
LEI IMPUGNADA: Lei n.º 10.238, de 15 de agosto de 
1994 (Institui o Programa de Iluminação Pública) 
 
(ADI-MC 1144/RS. Tribunal Pleno. Relator Ministro 
Francisco Rezek. Julgado em 23/02/1995. Publicado em 
04/05/2001) 
 
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei do 
Estado do Amapá. 3. Organização, estrutura e atribuições 
de Secretaria Estadual. Matéria de iniciativa privativa do 
Chefe do Poder Executivo. Precedentes. 4. Exigência de 
consignação de dotação orçamentária para execução da lei. 
Matéria de iniciativa do Poder Executivo. Precedentes. 5. 
Ação julgada procedente. 

                                                           
23 CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à 
Constituição de 1988. São Paulo: Forense 
Universitária, p. 2883, tomo V. 
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LEI IMPUGNADA: Lei nº 806, de 20 de janeiro de 2004 
(Autoriza o Poder Executivo Estadual a criar o "Programa 
Saúde Itinerante", para atender localidades rurais e 
ribeirinhas, através de unidades móveis de saúde). 
 
(ADI 3178/AP. Tribunal Pleno. Relator Ministro Gilmar 
Mendes. Julgado em 27/09/2006. Publicado em 
02/03/2007) 
 
 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE 
INICIATIVA. COMPETÊNCIA DO PODER 
EXECUTIVO. PEDIDO DEFERIDO. Lei nº 781, de 2003, 
do Estado do Amapá que, em seus arts. 4º, 5º e 6º, 
estabelece obrigações para o Poder Executivo instituir e 
organizar sistema de avaliação de satisfação dos usuários 
de serviços públicos. Inconstitucionalidade formal, em 
virtude de a lei ter-se originado de iniciativa da 
Assembléia Legislativa. Processo legislativo que deveria 
ter sido inaugurado por iniciativa do Governador do 
Estado (CF, art. 61, § 1º, II, e). Ação direta julgada 
procedente. 
 
LEI IMPUGNADA: Lei 781, de 20 de janeiro de 2004 
(Autoriza do Poder Executivo a criar o Programa de 
Qualidade no Serviço Público Estadual e dá outras 
providências). 
 
(ADI 31/80/AP. Tribunal Pleno. Relator Ministro Joaquim 
Barbosa. Julgado em 17/05/2007. Publicado em 
14/06/2007) 
 
No caso em tela há inegável interferência do Poder 
Legislativo em matéria de competência do Poder 
Executivo. Conseqüentemente, há afronta ao princípio da 
reserva de administração e ao princípio da harmonia e 
independência entre os poderes”. 
Pelas razões apontadas, veto integralmente, por 
inconstitucionalidade o PL n° 363/2007 que deu origem ao 
Autógrafo de Lei n° 172/2008. 
 
Atenciosamente  
 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
Vitória, 30 de julho de 2008 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 190/2008 
 
Senhor Presidente: 
 
 

Comunico a V. Exa. que, amparado nos artigos 
66, § 2° e 91, IV, da Constituição Estadual, vetei 
parcialmente o Projeto de Lei n° 95/2008,   de autoria da 
Deputada Aparecida Denadai, que “Institui, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo, o Programa de Prevenção, 
Controle e Orientação da Osteoporose”. 

O PL em exame, após sua aprovação nessa Casa 
de Leis foi transformado no Autógrado de Lei n º 

179/2008, vindo, para a manifestação deste Executivo, 
quanto à sanção ou veto. 
 
Ouvida a Procuradoria Geral do Estado, aquele Órgão 
Jurídico emitiu o Parecer abaixo, que aprovo e transcrevo: 
“O parágrafo único do art. 3º do autógrafo de lei em 
análise, ao disciplinar que o Poder Público promoverá 
“seminários, ciclos, palestras, vídeos e outras ações 
educativas visando a prevenção, o controle e a orientação 
sobre a problemática da osteoporose”, invade campo de 
competência privativa do Chefe do Poder Executivo para 
legislar sobre o funcionamento da Administração pública, 
representando, por conseguinte, violação ao princípio 
constitucional da separação dos poderes. 
 
- Da 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 
Federal24, 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 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, 

                                                           
24 Na ADIN/MC 1.846, rel. Min. Carlos Velloso, DJ: 
25.6.98, a Corte considerou “juridicamente relevante a 
argüição de ofensa à iniciativa privativa do Chefe do 
Poder Executivo para a propositura de leis que versam 
sobre matéria administrativa, e de invasão da esfera de 
atribuições deste, a quem cabe a direção e o 
funcionamento da Administração”.  – grifos acrescidos. 
 



18 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 05 de agosto de 2008 

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. 
§ 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 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 parágrafo 
único do art. 3º em testilha encontra-se eivado de 
inconstitucionalidade formal.  
 
Isso porque a Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo iniciou o processo legislativo da lei 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 o parágrafo único de seu artigo 3º tratou de 
matéria tipicamente administrativa. De fato, esse 
dispositivo, ao impor a obrigatoriedade de o Poder 
Executivo realizar seminários, ciclos, palestras, vídeos e 
outras ações educativas, espraia eficácia que afeta a 
independência dos Poderes do Estado. 
 
Isto é, esse ato normativo, de iniciativa parlamentar, 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 
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modo que a eventual dependência de ulterior expedição de 
regulamento não torna o ato em disquisição “menos” 
inconstitucional.  
 
Malfere, pois, o sobredito parágrafo único o processo 
legislativo engendrado pelo Constituinte. 
 
- Inconstitucionalidade material. Violação do princípio 
da separação dos poderes. (CF/88, artigos 2º e 84, II e 
VI, “a”). 
 
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 a norma contida no 
parágrafo único do art. 3º do Autógrafo de Lei n.º 
179/2008 padece, 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)  
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. CELSO DE MELLO, Julgamento:  
01/08/2001, Órgão Julgador:  Tribunal Pleno) 
 
O Autógrafo de Lei em estudo, de iniciativa parlamentar, 
impõe, em seu artigo 3º, parágrafo único, ao Poder 
Executivo que promova determinadas ações educativas na 
área da saúde.  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 quando e como serão 
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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, do tempo e 
da forma 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 parágrafo único sub examine, ao determinar o 
modo como deve ser materializada determinada ação do 
Poder Executivo, 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 dispositivo em questão 
também padece de vício de inconstitucionalidade material, 
por malferir o princípio da reserva de administração e, 
conseqüentemente, da separação dos poderes. 
  
Os incisos I ao IX do art. 2º fixam determinadas condições 
que seriam causas possíveis da osteoporose (fatores de alto 
risco), e que, por isso, deverão ser discutidas na 
implementação do Programa criado pelo autógrafo em 
causa.  
 
Entretanto, tal sorte de indicação não pode ser feita no 
altiplano do veículo normativo denominado lei ordinária. 
E isso se diz por conta de duas razões. 
 
A primeira é que a determinação de quais seriam as causas 
(ou fatores de risco) da osteoporose é objeto da ciência 
médica, não cabendo ao legislador estipular o que causa 
(ou pode causar) osteoporose. Decerto, deve ficar 
acentuado que tal relação se situa no campo da causalidade 
natural (lógica alética), totalmente estranha à causalidade 
jurídica, operada pelo Direito (lógica deôntica). 
 
A segunda é que as causas ou fatores de risco de 
determinada doença são mutáveis, de acordo com a 
evolução dos estudos biológicos e epidemiológicos, de 
modo que totalmente indevida a fixação de tais conclusões 
científicas na rigidez de um esquema legal.   
 
Seja por qual motivo, tem-se como irrazoável o conteúdo 
dos incisos I ao IX do art. 2º sob exame, na medida em que 
se faz presente a necessidade de resguardar a cognominada 
discricionária técnica, a ser desenvolvida por intermédio 
do uso de atos infralegais. 
 
Da constitucionalidade dos demais preceitos do 
autógrafo. 
 
Já os outros preceitos do autógrafo de lei em análise não 
revelam qualquer eiva de constitucionalidade. 
Sob o prisma da constitucionalidade formal, tais 
enunciados não apresentam qualquer vício. 
A uma porque são ejetados com fundamento na 
competência legislativa concorrente prevista no inciso XII 
do art. 24 da CF/88, que confere ao Estado-membro a 
possibilidade de editar leis sobre o tema proteção e defesa 
da saúde: 
CF/88 
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito 
Federal legislar concorrentemente sobre:  

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 
A duas porque não há que se falar, em relação a esses 
outros dispositivos, em iniciativa legislativa privativa do 
Chefe do Executivo, na medida em que não tratam de 
matéria afeta à Administração Pública estadual. 
Quanto a isso, tem-se, em verdade, que suas disposições, 
ainda que dirigidas ao Poder Executivo, não veiculam 
modal deôntico “é obrigatório”, mas sim o modal deôntico 
“é permitido”, de modo que nada determinam no campo do 
agir administrativo, constituindo somente reforço de 
validade para eventuais atos infralegais que venham a 
dispor sobre a temática ali versada. 
No que diz respeito ao aspecto material, também não há 
reparos ou restrições a apresentar. Pelo contrário, os 
enunciados em questão representam conduta que 
caracteriza cumprimento do disposto no art. 196 da CF/88; 
in verbis: 
CF/88 
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. 
Não há, pois, qualquer ilegitimidade nos demais 
preceptivos do autógrafo sob exame. 
O parágrafo único do artigo 3º do Autógrafo de Lei n.º 
179/2008 deve ser objeto de veto a ser efetivado pelo 
Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito Santo, 
tendo em vista que padece: (a.1) de vício de 
inconstitucionalidade formal, já que trata de matéria 
tipicamente administrativa, cuja iniciativa é privativa do 
Chefe do Poder Executivo (Constituição Federal, artigo 
61, § 1º, inciso II, alínea “e”); (a.2) de vício de 
inconstitucionalidade material, por representar ofensa ao 
princípio da reserva de administração e, 
conseqüentemente, ao princípio da separação (ou 
harmonia) dos poderes (Constituição Federal, artigos 2º e 
84, inciso II e VI, aliena “a”); 
 Os incisos I ao IX do art. 2º do Autógrafo de Lei n.º 
179/2008 devem ser objeto de veto a ser efetivado pelo 
Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito Santo, 
tendo em vista que violam o princípio da razoabilidade”. 
 
  Por todas as razões, impõe-se a aposição do veto parcial 
ao Projeto de Lei nº 95/2008, recaindo o veto sobre o 
artigo 2º e parágrafo único do artigo 3°. 
 
 
Atenciosamente 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 30 de julho de 2008 
 
 
MENSAGEM Nº 191/2008 
 
 
Senhor Presidente: 
 

Comunico à Mesa Diretora dessa Assembléia 
Legislativa que, amparado nos artigos 66, § 2° e 91, IV da 
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Constituição Estadual, vetei integralmente,  o Projeto de 
Lei  n° 81/2007 , de autoria da Deputada Janete de Sá que 
“Dispõe sobre a utilização das dependências físicas das 
escolas estaduais nos finais de semana e no período de 
férias escolares por parte dos sindicatos, entidades sociais 
e comunitárias sem finalidades lucrativas”. 
 
O veto ao PL sob exame é por inconstitucionalidade 
formal, em virtude de invasão da competência privativa do 
Chefe do Poder Executivo, conforme parecer exarado pela 
Procuradoria Geral do Estado, que aprovo e transcrevo: 
 
“A Ilustre Deputada Estadual Janete de Sá apresentou o 
Projeto de Lei n° 81/2007 sob a seguinte justificativa: 
 
 “O presente Projeto de Lei, visa oferecer, em todos os 
municípios capixabas, oportunidades de realização de 
projetos esportivos, culturais e consequentemente, a 
realização de políticas de inclusão Social de jovens e 
adulto. 
Em diversos municípios é clara a falta de espaços 
adequados para essas práticas. É do conhecimento de meus 
nobres pares, que a adoção de projetos Sociais, culturais e 
esportivos é de suma importância para a melhoria da 
qualidade de vida e redução da violência. 
Aproveitar nos momentos de ociosidade esses 
equipamentos públicos também significa a boa integração 
que deve haver entre as escolas estaduais e as 
comunidades onde elas possuem inserção.” 
 
Embora sejam nobres os objetivos do autógrafo, o 
autógrafo é inconstitucional porque interfere no âmbito de 
atuação do Poder Executivo, não respeita a iniciativa para 
a proposição de leis quando a matéria é relacionada com as 
atribuições da Administração Pública (reserva de 
administração), e afronta o princípio da harmonia entre os 
Poderes, como abaixo será demonstrado. 
 
Da violação do princípio da reserva de administração, 
da invasão da competência privativa do Chefe do Poder 
Executivo para legislar sobre matérias sujeitas à 
exclusiva competência administrativa do Poder 
Executivo, e da afronta ao princípio da harmonia entre 
os poderes 
 
Note-se que ao dispor sobre “a utilização das 
dependências físicas das escolas estaduais nos finais de 
semana e no período de férias escolares” (art. 1°), o 
legislador estadual impõe indiretamente à Administração 
Pública uma certa utilização de seus bens (escolas da rede 
pública estadual), interferindo diretamente na função típica 
do Poder Executivo Estadual, que é gerir a máquina 
administrativa.  
 
Ademais, para atender ao disposto no autógrafo, será 
necessário que servidores do Poder Executivo assumam 
novas funções nos finais de semana e feriados, abrindo as 
escolas e fazendo a vigilância do local, incluindo o diretor 
da escola, que deverá organizar este funcionamento nos 
finais de semana e feriados, quando as escolas estariam 
fechadas. 
 
Observamos que a competência para estabelecer 
procedimentos para os órgãos que compõem a 
Administração estadual, seus servidores, bem como a 
gestão de toda a máquina administrativa, é do Poder 
Executivo, e não do Legislativo, por tratar-se de 

competência administrativa (atividade típica do Poder 
Executivo). Assim, compete privativamente ao Chefe do 
Executivo a direção superior da Administração, nos termos 
do art. 84, II e VI, “a” da Constituição Federal25 (e art. 91, 
I e V, “a” da Constituição Estadual26, que atende à simetria 
constitucional27). 
 
Ou seja, o autógrafo em epígrafe interfere na 
administração do Estado, cuja competência é do Poder 
Executivo, incluída aí a destinação dos esforços do Estado 
para a consecução de políticas públicas, conforme a ordem 
de prioridades traçadas pelo seu chefe, o Governador do 
Estado, eleito legítima e democraticamente pela maioria 
dos cidadãos que outorgaram a este o poder de gerência do 
Estado. 
 
A pretendida imposição de condutas a órgãos que 
compõem a estrutura da Administração Pública fere o 
postulado constitucional da reserva da Administração (art. 
84, II e VI, “a”), que impede a ingerência do Poder 
Legislativo na esfera de competências do Poder Executivo. 
Neste sentido, destacamos as lições de Joaquim Gomes 
Canotilho e Helly Lopes Meirelles, respectivamente:  
 
 “Por reserva de administração entende-se um núcleo 
funcional da administração resistente à lei, ou seja, um 
domínio reservado à administração contra as ingerências 

                                                           
25 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da 
República: 

(...) 

II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a 
direção superior da administração federal; 

(...) 

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; 

(...) 

 
26 Art. 91. Compete privativamente ao Governador do 

Estado: 

I - exercer, com auxílio dos Secretários de Estado, a 
direção superior da administração estadual; 

(...) 

V - dispor, mediante decreto, sobre: 

a) organização e funcionamento da administração 
estadual, quando não implicar aumento de despesa nem 
criação ou extinção de órgãos públicos; 

(...) 

 
27 “É o princípio federativo que exige uma relação 
simétrica entre os institutos jurídicos da Constituição 
Federal e as Constituições dos Estados-membros. 
Tem aplicação expressa, por exemplo, no art. 125, 
§2°, da Constituição Federal”. (Sylvio Motta in 
“Direito Constitucional” – 17ª ed. – Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2005, pág. 19) 
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do parlamento.”28 
“(...) A privatividade da iniciativa do Executivo torna 
inconstitucional o projeto oriundo do Legislativo, ainda 
que sancionado e promulgado pelo Chefe do Executivo, 
porque as prerrogativas constitucionais são irrenunciáveis 
por seus titulares. Trata-se do princípio constitucional da 
reserva de administração, que impede a ingerência do 
Poder Executivo em matéria administrativa de 
competência exclusiva do Poder Executivo (...)”29 
 
No mesmo sentido nossa Corte Suprema possui vários 
precedentes, que dentre eles destacamos: 
(...) 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, ao Poder Legislativo, sob pena de 
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. (...).30 
 
Desta forma, a Assembléia Legislativa exorbitou os limites 
de sua competência constitucional, interferindo no âmbito 
de atuação do Poder Executivo, a quem cabe determinar as 
atribuições dos órgãos que o compõe, em clara ofensa ao 
postulado da reserva de administração (art. 84, II e VI, “a” 
da CF). 
 
Note-se que também restou caracterizada está a ofensa ao 
princípio da harmonia entre os poderes – cláusula 
pétrea do sistema constitucional brasileiro – insculpido no 
art. 2°31, da Carta da República, haja vista a interferência 
no âmbito das atribuições de outras esferas de Poder. 
 
Com efeito, a afronta ao princípio da harmonia entre os 
poderes é evidente na medida em que o Poder Legislativo 
pretende interferir na gestão da Administração Pública, 
função que compete ao Poder Executivo, ao impor a 

                                                           
28 Canotilho, J.Joaquim Gomes, “Direito 
Constitucional e Teoria da Constituição”, 6ª edição, 
Coimbra, 2002, pág. 733. 
29 MEIRELLES, Hely Lopes. “Direito Administrativo 
Brasileiro”. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 399-400. 
30 ADI-MC 776 / RS - Órgão Julgador:  Tribunal Pleno - 
Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO - Julgamento:  
23/10/1992. DJ 15-12-2006 PP-00080. 

 
31 Art. 2° São Poderes do Estado, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário. 

 

adoção de condutas por este para atender a programa 
criado pelo Legislativo, interferindo diretamente na 
Administração do Estado.  
 
Ainda, a iniciativa de leis cuja matéria cuide de atribuições 
de órgãos que compõem a Administração Pública é 
privativa do Chefe do Executivo estadual (alínea “b” do 
inciso II, do §1° do art. 61 da CF32; e incisos III e VI do 
parágrafo único do art. 63 da CE33). 
O Ilustre professor Alexandre de Moraes ensina: 
 
“As matérias enumeradas no art. 61, §1° da Constituição 
Federal, cuja discussão legislativa depende da iniciativa do 
Presidente da República são de observância obrigatória 
pelos Estados-membros que, ao disciplinar o processo 
legislativo no âmbito das respectivas Constituições 
estaduais, não poderão afastar-se da disciplina 
constitucional federal. 
Assim, por exemplo, a iniciativa reservada das leis que 
versem o regime jurídico dos servidores públicos revela-
se, enquanto prerrogativa conferida pela Carta Política ao 
Chefe do Poder Executivo, projeção específica do 
princípio da separação de poderes, incidindo em 
inconstitucionalidade formal a norma inscrita em 
Constituição do Estado que, subtraindo a disciplina da 
matéria ao domínio normativo da lei, dispõe sobre 

                                                           
32 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: 
(..) 
b) organização administrativa e judiciária, matéria 
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal 
da administração dos Territórios; 
(...) 
33 Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou 
comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do 
Estado, ao Tribunal de 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 do Poder Executivo; 

(...) 

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias 
de Estado e órgãos do Poder Executivo. 
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provimento de cargos que integram a estrutura jurídico-
administrativa do Poder Executivo local.”34 
 
Assim, padece de vício de iniciativa o presente autógrafo 
de lei, haja vista que não foi observado que para a matéria 
de organização administrativa (política) a iniciativa na 
proposição de leis é privativa do Chefe do Executivo, 
tornando nulo todo o processo legislativo. Destacamos o 
posicionamento do Colendo STF: 
 
”O desrespeito à cláusula de iniciativa reservada das leis, 
em qualquer das hipóteses taxativamente previstas no texto 
da Carta Política, traduz situação configuradora de 
inconstitucionalidade formal, insuscetível de produzir 
qualquer conseqüência válida de ordem jurídica. A 
usurpação da prerrogativa de iniciar o processo legislativo 
qualifica-se como ato destituído de qualquer eficácia 
jurídica, contaminando, por efeito de repercussão causal 
prospectiva, a própria validade constitucional da lei que 
dele resulte. Precedentes. Doutrina. (...).”35 
 
Desta forma, o Autógrafo de Lei n° 176/2008 interfere na 
competência do Poder Executivo para legislar sobre 
matéria de organização administrativa (art. 84, II e VI, “a” 
da CF; e art. 91, I e V da CE), padece de vício de 
iniciativa, que é privativa do chefe do executivo (alínea 
“b” do inciso II do §1° do art. 61 da CF; e incisos III e VI 
do parágrafo único do art. 63 da CE), e afronta ao 
princípio da harmonia entre os poderes (art. 2°, CF). 
 
Os vícios de inconstitucionalidade aqui apontados, por 
força do nexo de absoluta interdependência lógico-jurídica 
com os demais dispositivos da proposição apresentada, 
gravam todo o Autógrafo de Lei n° 176/2008”. 
 
Conclui-se, portanto, que o Projeto de Lei nº 81/2007 , 
transformado no Autógrafo de Lei nº 176/08, padece de 
vícios de inconstitucionalidade formal, razões suficientes 
para  aposição do veto integral. 
 
Atenciosamente 
 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
 

Vitória, 30 de julho de 2008 . 
 

 
 
MENSAGEM Nº 192/2008 
 
 
Senhor Presidente: 
 
                                                           
34 Alexandre de Moraes in “Constituição do Brasil 
Interpretada”, 6ª edição. São Paulo: editora Atlas, 
2006, pág. 1164. 
35 ADI-MC 2364 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - 
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO - Julgamento:  
01/08/2001- DJ 14-12-2001 PP-00023. 

Comunico a V. Exa. que vetei totalmente, por entendê-lo 
inconstitucional, o Projeto de Lei nº 269/2007, de autoria 
da Deputada Janete de Sá, que “Fixa o dia 23 de maio 
como data Magna do Estado do Espírito Santo em 
comemoração ao início da Colonização do Solo Espírito-
santense e decreta-o como feriado estadual”. 
Assim, fazendo uso dessa prerrogativa constitucional, 
decidi vetar todo o teor por considerá-lo contrário ao 
interesse público, tendo em vista que o País já tem um 
intenso Calendário de Feriados, o que prejudica as 
atividades produtivas. 
Ao mesmo tempo, o Poder Executivo entende que a 
melhor maneira de se homenagear a data da Colonização 
do Solo Espírito-santense é trabalhando para o 
desenvolvimento econômico e social, e que a decretação 
de ponto facultativo no dia 23 de maio, já se constitui num 
gesto de valorização da aludida data. 
Por todo o exposto e usando das competências que me 
facultam os artigos 66, § 2° e 91, IV da Constituição 
Estadual veto totalmente o PL n° 269/2007, por 
considerá-lo contrário ao interesse público. 
Atenciosamente 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

PODER JUDICIÁRIO 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 
Vitória/ES, 16 de julho de 2008. 

 
 

MENSAGEM Nº 004/2008 
 
Senhor Presidente, 
 
 A Constituição Federal de 1998, em seu 
artigo 226, estabelece que a família, base da 
sociedade, tem especial proteção do Estado. 
 
 Sabe-se que a família é a instituição onde se 
forma a pessoa humana, tendo a Carta Magna e o 
Código Civil de 2002 colocando-a sob o enfoque da 
tutela individualizada de seus membros. 
 
 Ademais, é dever do Poder Judiciário atuar 
de forma a garantir sua proteção, conforme previsão 
constitucional, seja no que concerne aos direitos e aos 
deveres de seus membros, velando pela eficaz 
prestação jurisdicional. 
 
 O Direito de Família deve ser pensado de 
forma contemporânea, ou seja, sob o prisma da 
cidadania, dos direitos de seus membros e da 
globalização. 
 
 Dentro deste contexto e apoiado nas exitosas 
experiências dos Juizados Especiais e da Execução 
Penal, este e. Tribunal de Justiça encaminha o projeto 
de lei que dispõe acerca da criação da Coordenadoria 
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dos Juízos de Direito de Família, visando, sobretudo, 
a otimização dos trabalhos e normatização de 
procedimentos que levem à solução mais rápida das 
crescentes demandas na área. 
 
 Na certeza de continuar recebendo o 
inestimável apoio dessa augusta Casa de Leis, 
submeto a matéria à apreciação desse Poder, 
esperando que, após a necessária discussão do 
projeto, seja o mesmo aprovado pelos nobres 
deputados deste Estado. 
 
 
Respeitosamente, 
Desembargador FREDERICO GUILHERME 
PIMENTEL PRESIDENTE TJ/ES 
 
Excelentíssimo Senhor 
Deputado Estadual GUERINO ZANON 
DD. Presidente da Augusta Assembléia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 23/2008 

 
Acrescenta à Lei Complementar nº 
234/2002 os artigos 38-J, 38-L, 38-
M e 38-N, instituindo no âmbito do 
Poder Judiciário do Estado do 
Espírito Santo, a Coordenadoria 
dos Juízos de Direito de Família. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º Ficam acrescidos à Lei Complementar nº 
234/2002 os seguintes artigos: 
 
 Art. 38-J. Fica instituída no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Espírito Santo a 
Coordenadoria dos Juízos de Direito de Família, 
vinculada à Presidência do e. Tribunal de Justiça. 
 
 Art. 38-L.  Integram a Coordenadoria dos 
Juízos de Direito de Família: 
 
I – Desembargadores; 
II – Juízes de Direito. 
 
 Art. 38-M. À Coordenadoria dos Juízos de 
Direito de Família será composta da seguinte forma: 
 
I – 01 (um) Desembargador, indicado pelo e. 
Tribunal Pleno; 
II – 02 (dois) ou mais Juízes de Direito, escolhidos 
pelo e. Tribunal Pleno. 
 

Parágrafo único. Os atos de supervisão serão 
exercidos pelo Desembargador e os executivo e 
administrativos serão exercidos pelos Juízes de 
Direito. 
 
 Art. 38-N. À Coordenadoria dos Juízos de 
Direito de Família compete: 
 
I – supervisionar e orientar, no plano administrativo, 
o funcionamento de todas as Varas de Família do 
Poder Judiciário Estadual; 
 
II – planejar e adotar medidas que visem o 
aprimoramento do sistema de atuação das Varas de 
Família do Poder Judiciário Estadual; 
 
III – celebrar convênios, mediante anuência do 
Presidente do Tribunal de Justiça, com instituições 
públicas e privadas com o objetivo de, através de 
parcerias, dinamizar e aprimorar a atuação do 
sistema; 
 
IV – supervisionar, orientar e coordenar a instalação 
de novas Varas de Família no Poder Judiciário 
Estadual; 
 
V – idealizar programas de capacitação e 
treinamento, juntamente com o Serviço de 
Treinamento e Aperfeiçoamento do Pessoal da 
Justiça – SESTAJU, para interação com outros 
órgãos da estrutura organizacional do Tribunal de 
Justiça, destinados a magistrados, servidores, 
conciliadores e estagiários que atuam no sistema; 
 
VI – uniformizar e normatizar procedimentos 
suplementares de competência das Varas de Família; 
 
VII – adotar políticas que visem a implementação de 
mediação nas Varas de Família, como forma de 
pacificação dos conflitos desta natureza; 
 
VIII – elaborar, trimestralmente, relatório geral das 
atividades das Varas de Família e encaminhar em 
seguida ao Corregedor-Geral da Justiça, para 
publicação no Diário da Justiça, em época oportuna, 
juntamente com os dados relativos à produtividade 
dos Juízes de Direito; 
 
IX – acompanhar as atividades e as pautas de cada 
Vara, diligenciando junto à Presidência a realização 
de cooperação mútua para saneamento e celeridade 
dos procedimentos do sistema; 
 
X – elaborar e implementar projetos a serem 
desenvolvidos no âmbito da Justiça Comunitária, 
relacionados à competência das Varas de Família, 
encaminhando mensalmente à Corregedoria Geral da 
Justiça e à Presidência do e. Tribunal, relatório 
circunstanciado das atividades ali desenvolvidas. 
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Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 Vitória/ES, 16 de julho de 2008. 
 

Desembargador FREDERICO GUILHERME 
PIMENTEL 

PRESIDENTE TJ/ES 
 

REPERCUSSÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA 

 
 O e. Tribunal de Justiça do Estado do 
Espírito Santo informa que a aprovação do presente 
Projeto de Lei Complementar, o qual institui no 
âmbito do Poder Judiciário deste Estado a 
Coordenadoria dos Juízos de Direito de Família, 
vinculada à Presidência, não acarretará impactos 
orçamentários e financeiros a este Poder, tendo em 
conta que não serão criados cargos ou concedidas 
gratificações para seus os membros. 
 
 Vitória/ES, 16 de julho de 2008. 
 

Desembargador FREDERICO GUILHERME 
PIMENTEL 

PRESIDENTE TJ/ES 
 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

LEI N° 8.975 
 

Torna obrigatória a adaptação e/ou construção de 
banheiro nos estabelecimentos comerciais, bares, 

lanchonetes e congêneres com área superior a 180m² 
(cento e oitenta metros quadrados) acessível a 

pessoas com deficiência.  
 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, faço saber que a Assembléia Legislativa 
aprovou, o Governador do Estado, nos termos do 
artigo 66, § 1° da Constituição Estadual sancionou, e 
eu, Guerino Zanon, seu Presidente, nos termos do § 
7° do mesmo artigo, promulgou a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Os estabelecimentos comerciais, bares, 
lanchonetes e congêneres com área superior a 180m² 
(cento e oitenta metros quadrados), ficam obrigados a 
adaptar e/ou construir, no mínimo, 1 (um) banheiro 
acessível a pessoas com deficiência.    
 
Parágrafo único.  A adaptação de que trata o 
“caput” deste artigo será definida em conformidade 
com o que dispõe a Norma Brasileira - NBR 9050/94 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 
ABNT ou a que vier substituí-la. 

Art. 2º Fica estabelecido o prazo de 1 (um) ano, após 
a entrada em vigor desta Lei,  para a devida 
adequação dos estabelecimentos citados no artigo 1º.
  
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 04 de 
agosto de 2008. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente 
 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

ATOS DA MESA 
 

ERRATA 
 

 
No Ato n.° 2.902, de 01.07.2008 publicado 

em 02.07.2008 
 
Onde se lê: 
“(...) MARCOS HENRIQUE VIEIRA (...)” 
 
Leia-se: 
“(...) MARCOS HENRIQUE RORIZ 

VIEIRA (...)” 
 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

01 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretario 

 
ATO Nº 3101 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 
EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º, 

alínea “a” , da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, CARIVALDO DA SILVA 
OLIVEIRA, do cargo em comissão de Técnico 
Júnior de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código TJGRP, do gabinete do Deputado Marcelo 
Santos, por solicitação do próprio Deputado, contida 
no processo nº 082780/2008. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
01 de agosto de 2008. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente 
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
PAULO FOLETTO 

2º Secretario 
 

ATO Nº 3102 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 
EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46 , de 31 de 
janeiro de 1994, FLÁVIO RODRIGUES DE 
LIMA, do cargo em comissão de Auxiliar de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
AXGRP, do gabinete do Deputado Giulianno dos 
Anjos, por solicitação do próprio Deputado, contida 
no processo nº 082741/2008. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

01 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretario 

 
 

ATO Nº 3103 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 
EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, RAFAEL NUNES CORRÊA, do 
cargo em comissão de Técnico Júnior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TJGRP, do 
gabinete do Deputado Dr. Hércules Silveira, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 082748/2008, a partir de 31.07.2008.  

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

01 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretario 

ATO Nº 3104 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 
EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, MARCELO DE JESUS 
PEREIRA, do cargo em comissão de Supervisor 
Geral de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código SGGRP, do gabinete do Deputado Dr. 
Hércules Silveira, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 082746/2008, a 
partir de 31.07.2008.  

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

01 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretario 

 
 

ATO Nº 3105 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 
EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, FLÁVIO CARVALHO FÉLIX, do 
cargo em comissão de Coordenador Geral de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
CGGRP, do gabinete do Deputado Marcelo Santos, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 082781/2008. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

01 de agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretario 

 
ATO Nº 3106 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº. 46, de 31 de 
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janeiro de 1994, PEDRITA SILVA CAMPOS, do 
cargo em comissão de Assistente Legislativo, da 
Secretária da Assembléia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
01 agosto de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3107 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº. 46, de 31 de 
janeiro de 1994, LAERT LOUREIRO ALVES, do 
cargo em comissão de Assistente Legislativo, da 
Secretária da Assembléia Legislativa. 
 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
01 agosto de 2008. 
 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO N° 3108 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

EXONERAR,  na forma do Artigo 61, § 2º, 
´alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ALÉCIO JOSÉ ALVES PESSOA, 
do cargo em comissão de Assistente Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
01 de agosto de 2008. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente 
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
PAULO FOLETTO 

2º Secretario 

ATO Nº 3109 
 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, no uso de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do Artigo 12, inciso II 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, KARINA BATISTA OLIVEIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP, do gabinete do Deputado Marcelo Santos, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 082780/2008.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 1º 
de agosto de 2008. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente 
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 

ATO Nº 3110 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, no uso de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do Artigo 12, inciso II 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, DAUSILENE SANTANA LOPES 
CÂNDIDO,  para exercer o cargo em comissão de 
Auxiliar  de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código AXGRP, do gabinete do Deputado Giulianno 
dos Anjos, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 082741/2008.  
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 1º de 
agosto de 2008. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente 
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 

ATO Nº 3111 
 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, no uso de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do Artigo 12, inciso II 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
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1994, ALCIMAR PERUZINI, para exercer o cargo 
em comissão de Auxiliar de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AXGRP, do 
gabinete do Deputado Luciano Pereira, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 082721/2008.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 1º 
de agosto de 2008. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente 
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 

ATO Nº 3112 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, no uso de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do Artigo 12, inciso II 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, ALEXANDRE FRAGA MARINHO DA 
FONSECA,  para exercer o cargo em comissão de 
Técnico Júnior  de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, do gabinete do 
Deputado Doutor Hércules Silveira, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo nº 
082748/2008.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 1º 
de agosto de 2008. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente 
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 

ATO Nº 3113 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, no uso de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do Artigo 12, inciso II 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, RAFAEL NUNES CORRÊA,  para exercer o 
cargo em comissão de Supervisor Geral de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código SGGRP, do 
gabinete do Deputado Doutor Hércules Silveira, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 082747/2008, a partir de 31.07.2008  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 1º 
de agosto de 2008. 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3114 

 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, no uso de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do Artigo 12, inciso II 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, VALÉRIA SIMÕES GUIMARÃES 
CAVALHO,  para exercer o cargo em comissão de 
Técnico Junior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, do gabinete do 
Deputado Rodrigo Chamoun, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
082768/2008.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 1º 
de agosto de 2008. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente 
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 

ATO Nº 3115 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, no uso de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do Artigo 12, inciso II 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, DÉBORA PEREIRA CAMELO, para 
exercer o cargo em comissão de Motorista de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
MGRP, do gabinete da Deputada Luzia Toledo, por 
solicitação da própria Deputada, contida no processo 
nº 082773/2008.  

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 1º 

de agosto de 2008. 
 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 
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ATO Nº 3116 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, no uso de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do Artigo 12, inciso II 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, BRUNA DENTI ADNET,  para exercer o 
cargo em comissão de Coordenador Geral de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
CGGRP, do gabinete do Deputado Marcelo Santos, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 082781/2008.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 1º 
de agosto de 2008. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente 
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 

ATO Nº 3117 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, no uso de suas atribuições legais, resolve: 
 
 
 NOMEAR, na forma do Artigo 12, inciso II 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, ANNE KELY ULIANA ROSINDO, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembléia Legislativa.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 1º 
de agosto de 2008. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente 
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 

 
ATO Nº 3118 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, no uso de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do Artigo 12, inciso II 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, LAURECI ALVES COUTINHO, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembléia Legislativa.  

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 1º 
de agosto de 2008. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente 
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 

ATO Nº 3119 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, no uso de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do Artigo 12, inciso II 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, WESLEI DA COSTA FERREIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembléia Legislativa.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 1º 
de agosto de 2008. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente 
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 

ATO Nº 3120 
 

  A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, LINDA EMIKO KOGURE, do 
cargo em comissão de Supervisor Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

01 de agosto de 2008 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENANDAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

RESUMO DO CONTRATO Nº 018/2008 
 
A Subdireção-Geral da Secretaria da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo em 
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atendimento ao que dispõe o parágrafo único do 
artigo 61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
torna pública a celebração de Contrato, conforme 
descrito abaixo: 
 
 
CONTRATANTE: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 

CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE 
TELECOMUNICAÇÕES S/A – EMBRATEL. 

 

OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de 
Serviços de Telecomunicações para conexão dedicada de 
06 MBPS à Internet. 
 
VALOR: O valor do CONTRATO é de R$ 66.000,00 
(sessenta e seis mil reais). 
 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste CONTRATO 
será de 12 (doze) meses, com início no dia subseqüente ao 
da publicação deste Instrumento. 
 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 
 
ATIVIDADE: 2001. 
 
PROCESSO: 075754. 
 
Secretaria da Assembléia Legislativa, em 21 de julho de 
2008. 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
Diretor Geral da Secretaria 

 

COMUNICADO 
 
 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
A Comissão Permanente de Licitação da 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, em atendimento ao disposto no Artigo 26 
da Lei nº 8.666/93, torna público que a MESA 
DIRETORA ratificou a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, para contratação emergencial de 
serviços de telefonia fixa comutada (STFC) 
Fixo-Fixo, nas modalidades de longa distância 
nacional e longa distância internacional, com 
base no Inciso IV, do Artigo 24 da citada Lei e 
parecer da Procuradoria constante do Processo 
nº 082320/2008. 
 
CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE 
S/A 

Empenho n º 2007NE01170 
Valor: R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil 
reais).  

Vigência; 120 (cento e vinte dias). 
 

Vitória, 04 de Agosto de 2008. 
 

Thiago Monteiro Bonatto. 
Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação 
 
 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
A Comissão Permanente de Licitação da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 
atendimento ao disposto no Artigo 26 da Lei nº 
8.666/93, torna público que a MESA DIRETORA 
ratificou a DISPENSA DE LICITAÇÃO, para 
contratação emergencial de serviços de software de 
Gestão Pública, com base no Inciso IV, do Artigo 24 
da citada Lei e parecer da Procuradoria constante do 
Processo nº 082153/2008. 
 
CONTRATADA: E&L  PRODUÇÕES DE 
SOFTWARE LTDA. 

Empenho n º 2007NE01332 
Valor: R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais).  
Vigência; 180 (cento e oitenta dias). 
 

Vitória, 04 de Agosto de 2008. 
 

Thiago Monteiro Bonatto. 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 
 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
A Comissão Permanente de Licitação da 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, em atendimento ao disposto no Artigo 26 
da Lei nº 8.666/93, torna público que a MESA 
DIRETORA  ratificou a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, para contratação de empresa 
especializada em Engenharia de Radiodifusão, 
com base no Inciso XIII, do Artigo 24 da citada 
Lei e parecer da Procuradoria constante do 
Processo nº 081374/2008. 
 
CONTRATADA: FUNDAÇÃO ESPIRITO 
SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST.  

Empenho n º 2007NE01323. 
Valor: R$ 27.052,70 (vinte e sete mil cinqüenta 
e dois reais e setenta centavos). 
 

Vitória, 04 de Agosto de 2008. 
 

Thiago Monteiro Bonatto. 
Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação 



HINO NACIONAL BRASILEIRO 
 

Poema: Joaquim Osório Duque Estrada 
Música: Francisco Manuel da Silva 
 

I 
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 
De um povo heróico o brado retumbante, 
E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos, 
Brilhou no céu da Pátria nesse instante. 
 

Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com braço forte, 
Em teu seio, ó liberdade, 
Desafia o nosso peito a própria morte! 
 

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido 
De amor e de esperança à terra desce, 
Se em teu formoso céu, risonho e límpido, 
A imagem do Cruzeiro resplandece. 
 

Gigante pela própria natureza, 
És belo, és forte, impávido colosso, 
E o teu futuro espelha essa grandeza. 
 

Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil 

II 
Deitado eternamente em berço esplendido 
Ao som do mar e a luz do céu profundo, 
Fulguras, ó Brasil, florão da América, 
Iluminado ao sol do Novo Mundo! 
 

Do que a terra mais garrida 
Teus risonhos lindos campos têm mais flores; 
“Nossos bosques têm mais vida”, 
“Nossa vida” no teu seio “mais amores”. 
 

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

Brasil, de amor eterno seja símbolo 
O lábaro que ostentas estrelado, 
E diga o verde-louro desta flâmula 
-Paz no futuro e glória no passado. 
 

Mas, se ergues da justiça a clava forte, 
Verás que um filho teu não foge à luta, 
Nem teme, quem te adora, a própria morte. 
 

Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil! 

HINO DO ESPÍRITO SANTO 
 

Música: Arthur Napoleão 
Letra: Pessanha Póvoa  
 
Surge ao longe a estrela prometida 
Que a luz sobre nós quer espalhar; 
Quando ela ocultar-se no horizonte, 
Há de o sol nossos feitos lumiar. 
 
Nossos braços são fracos, que importa? 
Temos fé, temos crença a fartar. 
Suprem a falta de idade e da força 
Peitos nobres, valentes, sem par. 
 

Estribilho 
 
Salve, oh povo espírito-santense. 
Herdeiro de um passado glorioso, 
Somos nós a falange do presente 
Em busca de um futuro esperançoso. 
 
Saudemos nossos pais e mestres, 
A Pátria, que estremece de alegria, 
Na hora em que seus filhos, reunidos, 
Dão exemplo de amor e de harmonia. 
 
Venham louros, coroas, venham flores 
Ornar os troféus da mocidade. 
Se as glórias do presente forem poucas, 
Acenai para nós – Posteridade! 
 

Estribilho 
 
Salve, oh povo espírito-santense. 
Herdeiro de um passado glorioso, 
Somos nós a falange do presente 
Em busca de um futuro esperançoso. 
 
Saudemos nossos pais e mestres, 
A Pátria, que estremece de alegria, 
Na hora em que seus filhos, reunidos, 
Dão exemplo de amor e de harmonia. 
 
Venham louros, coroas, venham flores 
Ornar os troféus da mocidade. 
Se as glórias do presente forem poucas, 
Acenai para nós – Posteridade! 
 
Surge ao longe a estrela prometida 
Que a luz sobre nós quer espalhar; 
Quando ela ocultar-se no horizonte, 
Há de o sol nossos feitos lumiar. 
 



 
 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
 

DIRETORIAS DO PODER LEGISLATIVO 
SECRETARIA-GERAL 

 
DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

JOSÉ CARLOS PEREIRA 
 

SECRETÁRIO-GERAL DA MESA 
CARLOS EDUARDO CASA GRANDE 

 
 

PROCURADOR-GERAL 
JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 

 
 

SECRETÁRIA DA MESA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 
 
 

SECRETÁRIO DA MESA P/ASSUNTOS ECONÔMICOS 
FERNANDO LYRA 

 

 
SUBPROCURADOR-GERAL - NILSON ESCOPELLE GOMES 

 
 

 
DIRETORES LEGISLATIVOS 

 
 
 
 

Valdecyr José Zen - DLA 
 

Ricardo Wagner Viana Pereira – DLMD 
 

Eduardo Soares de Barros – DLCPD 
 

Paulo Marcos Lemos – DLR 
 

                                                      – DLPL 
 

Paulo da Silva Martins – DLP 
 

Simone Victor – DLMAE 
 

Arildo José Cassaro – DLDI 
 

Christiane Linhalis – DLSM 
 

Marcelo Siano Lima – DLCPT 
 

Luzia Maria Rabello Amm de Assis - DLTP 
 

Luis Carlos Giuberti – ASLM 
 




