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Manaus, 13 de novembro de 2019.
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Senhor Presidente

Senhores Deputados

d,rfie-

Comunico a essa Augusta Àssembleia Legislativa que, no uso

da prerrogativa a mim deferida pelo artigo 36, S 1.o da Constituição Estadual, decidi

pela aposição de VETO TOTAL, por inconstitucionalidade formal, por vício de

iniciativa, ao Projeto de Leí que "DíSPÕE sobre a presença de auxitiares de vida

escolar para alunos deficientes fisicos nos esfabeecimentos de ensino do Estado do

Amazonas."

O Projeto de Lei, a despei:o da nobre intenção do legislador,

de forma explícita, pretende fixar responsabilidades para a Secretaria de Estado da

Educação e Desporto, órgão integrante da Admin stração Direta do Poder Executivo

Estadual, impondo, de consequência, aumento de despesa, sem a previsão

orçamentária correspondente.

Ressalto que a disciplina normativa relativa ao processo de

definição das atribuições e do funcionamento dos órgãos e entidades integrantes da

Administração Pública Estadual é matéria que se insere, por efeito de sua natureza, na

esfera de exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo, em face da cláusula de

reserva inscrita no artigo 61, S 1.o, ll, b, da Constitúção Federalde 1988:

'Lrt.61. (...)

$í.o São de iniciativa privatÍva do Presidente da República,

as leis que:

ll- disponham sobre.

Excelentíssimo Senhor
Digníssimo Deputado JOSUÉ CLÁUDtO DE SOUZA NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado lo Amazonas
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b) organização admin;strativa e judiciária, matéria

tributária e orçamentária. serviços públicos e pessoal da

administração dos Territërios. " (grifamos)

Referido princípio fundanental, em tema de processo

legislativo, é inteiramente aplicável aos Estados{\4embros, tendo sido reproduzido,

pelo princípio da simetria, na Constituição Estadual no artigo 33, S 1.o, ll, e:

"Art. 33. (...)

$í.o São de iniciativa privativa do Governador do EsÍado as

leis que:

Il- disponham sobre:

()

e) criação, estruturação e atrihuições dos Orgãos da

administração dÍreta, das ernpresas públicas, das

socÍedades de economÍa mista, das autarquÍas e das

fundações instituídas pelo Poder Público." (grifo nosso)

Dessa forma, como a Propc,sição em destaque pretende impor

tarefas ao Poder Executivo Estadual, conferindo atribuições à Secretaria de Estado de

Educação e Desporto, e é de autoria de um parlanentar, encontra-se eivada de vício

de iniciativa do processo legislativo, que macula de inconstitucionalidade formal todo o

Projeto de Lei em questão.

Pelos motivos expostos, c, Projeto de Lei, caso aprovado,

padeceria de inconstitucionalidade formal, por vícir de iniciativa, vez que oriundo do

Poder Legislativo, sendo a organização administrativa, de que fazparle a definição da

forma de funcionamento e das atribuições dos oçãos integrantes da Administração

Direta, e, por conseguinte de suas unidades interlas, matéria de iniciativa exclusiva

dos Chefes do Poder Executivo.

Ressalto, por fim, que o desrespeito à prerrogativa de iniciar o
processo de positivação do Direito, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável,

cuja ocorrência reflete típica hipotese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar,

de modo irremissível, a própria integridade do ato legislativo eventualmente editado.

Ademais, conforme sobredito, a Proposição impõe aumento d

despesa não prevista, o que somente poderia ter s do feito mediante Projeto de Le
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iniciativa do Governador do Estado, nos termos ô que dispõe o artigo 61, S 1
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alíneas, c/c o artigo 165, da Constituição Federal de 1988 (artigo 33, S 1.o, ll, alíneas,

c/c o arligo 157, da Constituição Estadual).

Nesse sentido, em vasto número são as decisões do

Supremo Tribunal Federal:

"São inconstitucionais dsposrÍrvos de Cartas Estaduais,

inclusive Emendas, que concedam aumento de remuneração

a servidores públicos ou clte, de qualquer modo, acarretem

majoração da despesa pública, por ser de competência

exclusiva do Chefe do Foder Executivo a iniciativa de lei

sobre a matéria." (STF - Pleno - Adin n.o 2.050/RO - Medida

liminar - Rel. Min. Maurício Corrêa). (grifou-se)

"Lei do Distrito Federal, 1ue implica aumento de despesa

publica e transformação de cargos, com preterição da

exclusividade de iniciativa do Governador (Lei n.o 165-91).

Relevância da fundamentação jurídica do pedido, calcado no

art. 61, par. 7., ll, a, Ga Constituição Federal. I,Jrgência

caracterizada. Medida caulelar deferida." (STF - Pleno - Adin

n.o 665/MC/DF - Medida lninar - Ret. Min, Octavio Gallotti-
Data: 1 9/03/92). (grifou-se)

'PROCESSO LEGISLATIVO: reserva de iniciativa ao poder

Executivo: dos projetos de /ers que disponham sobre a criação

ou extinção de orgtus da administração púbtica:

inconstitucionalidade da lei de iniciativa parlamentar,

instituidora de novos orgãos integrantes da Administração

Pública Estadual, com a ctiação de novas despesas para o
Estado". (SIF - Pleno - Adin n." 2720/ES - Re/. Min.

Sepúlveda Pertence - Data: 20/03/2.003). (grifou-se)

"Dito dispositivo reprisa a norma constante no art.61, S 1.o,

ínciso ll, alínea e da Constítuição Federal em vigor,

relativa à competência privativa do presidente da Rep(tbtica

quanto à criação, estruturação e atribuições dos
Ministérios e orgãos da Administração pubtica.(...) Atem

disso, não é admitido saquer aumento de despesa nos

Projeto de iniciativa exclusiva do presidente da

República, por força do art. 63, l, da Constituição Fe
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vigor. Não admitida seqtrer a emenda a Projeto de Lei de

iniciativa do Executivo, não se pode aceitar a realização

de Projeto por quem não tem competência para a

iniciativa, ainda mais quando implica em aumento de

despesa". íSIF - Pleno - Adin-MC n." 1144/RS - Rel. Min.

Francisco Rezek - Data: n/0A1.995,). (grifou-se)

Assim, nos termos constitucionais, submeto os motivos de

Veto Total à apreciação dessa Casa Leg . reiterando aos ilustres Senhores

Deputados, na oportunidade, disti do apreço

CARLOS ALBER o EIDA FILHO
Governador do o, em exercício


