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- OBJETIVO

A presente monografia tem como objetivo demonstrar a inconstitucional idade

de dois artigos na lei ordinária de criação de fundos elaborada por iniciativa do

Poder Legislativo. Como as inconstitucionalidades identificadas decorrem de

comandos provenientes da Lei Complementar n g 27, de 18 de janeiro de 1993, que

dispõe sobre a instituição, a gestão e a extinção de fundo, a monografia propõe,

ainda, a apresentação de anteprojeto de lei complementar revogando os referidos

comandos.

II— JUSTIFICATIVA

Desde a vigência da Lei Complementar n g 27, de 18 de janeiro de 1993, que

dispõe sobre a instituição, a gestão e a extinção de fundo, alterada pela Lei

Complementar n g 36, de 18 de janeiro de 1995, o Poder Legislativo vem incorrendo

em inconstitucionalidade sempre que inicia o processo legislativo de elaboração de

lei ordinária que cria fundo.

Com respaldo no art. 165, § 9, inciso II, da Constituição da República, que

estatui que cabe à lei complementar estabelecer condições para a instituição e

funcionamento de fundos, o Governador do Estado de Minas Gerais encaminhou à

Assembléia Legislativa, por meio da Mensagem n 2 281, de 1992, o projeto de lei

complementar dispondo sobre a instituição, a gestão e a extinção de fundo, que veio

a se transformar na Lei Complementar n 9 27, de 18 de janeiro de 1993.

A Constituição do Estado de Minas Gerais, por sua vez, estabelece, no seu

art. 161, inciso IX, que é vedada a instituição de fundo de qualquer natureza sem
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prévia autorização legislativa. Tal comando implica que a criação de fundo de

qualquer natureza deverá se dar por meio de lei ordinária, observados,

naturalmente, os critérios constantes da Lei Complementar n 2 27, de 1993, que

dispõe sobre a instituição, a gestão e a extinção de fundos.

À luz do disposto no art. 66, III, da Carta Política mineira, dispositivo que

relaciona as matérias de iniciativa privativa do Governador do Estado, a iniciativa de

projeto de lei visando à criação de fundo não se encontra reservada ao Poder

Executivo. Desse modo, não há impedimento a que membro do Poder Legislativo

dê início ao processo legislativo com esse objetivo mediante a apresentação do

projeto de lei específico.

Todavia, projeto de lei criando fundo, apresentado por membro do Poder

Legislativo, encontra, no decorrer de sua tramitação, logo na primeira comissão

permanente da Assembléia Legislativa, a Comissão de Constituição e Justiça,

obstáculo jurídico para a sua aprovação. Trata-se do atendimento aos comandos

impostos pela Lei Complementar n° 27, de 1993, em seu art. 32, incisos VIII e X,

12 e 2°.

Os dispositivos destacados assim dispõem:

"Art. 30 - A lei de criação do fundo deverá estabelecer:

(...)

VIII - o órgão ou entidade gestora;

X - o grupo coordenador.

§ 1° - O grupo coordenador de cada fundo terá, no mínimo, representantes da

Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação-Geral, da Secretaria de

Estado da Fazenda, do órgão ou entidade gestora e do agente financeiro.
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§ 2 0 - O órgão ou entidade gestora de cada fundo deverá ser uma Secretaria

de Estado ou uma entidade da administração indireta do Poder Executivo.".

Assim, para atender a esses comandos da Lei Complementar n g 27, de 1993,

o projeto de lei que cria fundo, apresentado por parlamentar, deverá estabelecer os

integrantes do grupo coordenador do fundo, os quais deverão ser representantes de

Secretarias de Estado, de órgão ou entidade da administração indireta do Poder

Executivo e do agente financeiro, aos quais serão atribuídas as competências já

previstas na lei complementar. Além disso, o parlamentar deverá determinar no

projeto qual Secretaria de Estado ou entidade da administração indireta do Poder

Executivo atuará como órgão ou entidade gestora do fundo.

Ora, temos aqui um sério obstáculo jurídico-constitucional a que o Poder

Legislativo atribua tarefas ou competências às Secretarias de Estado ou a órgão ou

entidade da administração indireta do Poder Executivo. É que as Secretarias de

Estado são órgãos que integram a estrutura do Poder Executivo, auxiliam o

Governador no exercício da direção superior daquele Poder, estando diretamente

subordinadas ao Chefe do Poder Executivo. Também os órgãos ou entidades da

administração indireta do Poder Executivo integram a estrutura desse Poder. Desse

modo, com fulcro no princípio da reserva de iniciativa, estabelecido na Constituição

mineira, especialmente na alínea "e" do inciso III do art. 66, é vedado ao Poder

Legislativo atribuir, por iniciativa própria, tarefas ou competências aos órgãos e

entidades do Poder Executivo. É este o caso. A alínea "e" do inciso III do art. 66 da

Carta Política mineira estabelece que "a criação, estruturação e extinção de

Secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade da administração indireta" são

matérias de iniciativa privativa do Governador do Estado. Cumpre esclarecer que

criar um órgão significa, além de dizer que ele existe, especificar a sua finalidade e a
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ele atribuir competências. Nesse passo, permitir que o Poder Legislativo, por sua

iniciativa, determine atribuições para órgãos do Poder Executivo é contrariar a

reserva constitucional de iniciativa, o que implica desacatar o princípio da separação

dos poderes, consagrado no art. 2 0 da Constituição da República, que assim reza:

"São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o

Executivo e o Judiciário". Ressalte-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal

Federal já pacificou o entendimento de que a burla ao princípio da reserva de

iniciativa desacata o princípio fundamental da separação dos poderes.

Diante das ponderações feitas, buscamos encontrar uma solução para o

problema da iniciativa parlamentar para criar fundo por instrumento de lei ordinária,

sem que o legislador incorra em vício de inconstitucionalidade.

A questão se resolveria caso o legislador mineiro não tivesse que determinar,

no projeto de lei de criação de fundo, o órgão ou entidade gestora e o grupo

coordenador do fundo. Todavia, não se pode cogitar do descumprimentO dos

comandos dos incisos VIII e X e dos § 1 9 e 29 , do art. 39 da Lei Complementar n9

27, de 1993, sem que isso incorra em ofensa a um dos princípios basilares da

administração pública, qual seja o princípio da legalidade administrativa, previsto no

'caput" do art. 37 da Constituição da República. Desse modo, uma possível solução

para o problema seria a apresentação de projeto de lei complementar revogando os

incisos VIII e X, bem como os § 1 9 e 2, do art. 39 da Lei Complementar n g 27, de

1993-

Assim feito, uma vez transformado em lei complementar o referido projeto e

sendo fundamental para o eficaz funcionamento do fundo criado pelo Poder

Legislativo o estabelecimento do seu órgão ou entidade gestora e do seu grupo

coordenador, o Poder Executivo poderá fazê-lo por meio de decreto regulamentador.
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Tomadas essas providências, o princípio da reserva de iniciativa estará sendo

acatado e o princípio fundamental da separação dos poderes restará preservado.

Além disso, não haverá a burla ao princípio da legalidade administrativa uma vez

que a Lei Complementar n 2 27, de 1993, devidamente modificada, estará sendo

observada.

III - REFERENCIAL TEÓRICO

A fundamentação teórica para este trabalho se pautou na legislação existente

sobre o tema, nas Constituições da República e do Estado de Minas Gerais, nos

conceitos doutrinários e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

IV - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

lvi - Dispositivos constitucionais e legais afetos ao tema

IV.1 .1 - Constituição da República Federativa do Brasil

"Art. 2 - São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o

Legislativo, o Executivo e o Judiciário."

"Art. 52 - ( ... )

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em

de lei;".



"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:".

"Art. 61 - ( ... )

§ 1 2 - 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;

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;".

'Art.165-( ... )

§ 92 - Cabe à lei complementar:

(.. .)

II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração

direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos."



"Art. 167 - São vedados:

(...)

IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização

legislativa;".

IV.1 .2 - Constituição do Estado de Minas Gerais

"Art. 6 - São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o

Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Parágrafo único - Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, é

vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuição e, a quem for investido na função

de um deles, exercer a de outro.

"Art. 13 - A atividade de administração pública dos poderes do Estado e a de

entidade descentralizada se sujeitarão aos princípios de legalidade, impessoalidade,

moralidade, publicidade, eficiência e razoabilidade."

"Art. 66 - São matérias de iniciativa privativa, além de outras previstas nesta

Constituição:

(...)

III - do Governador do Estado:

e) a criação, estruturação e extinção de Secretaria de Estado, órgão

autônomo e entidade da administração indireta;".
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"Art. 90 - Compete privativamente ao Governador do Estado:

XIV - dispor, na forma da lei, sobre a organização e a atividade do Poder

Executivo;".

"Art. 161 - São vedados:

(...)

IX - a instituição de fundo de qualquer natureza, sem prévia autorização

legislativa;".

IV.1.3 - Lei Complementar n2 27, de 18 de janeiro de 1993, alterada pela Lei

Complementar n 2 36, de 18 de janeiro de 1995

Art. 32- A lei de criação do fundo deverá estabelecer:

(...)

VIII - o órgão ou entidade gestora:

(...)

X - o grupo coordenador.

§ 1 - O grupo coordenador de cada fundo terá, no mínimo, representantes da

Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação-Geral, da Secretaria de

Estado da Fazenda, do órgão ou entidade gestora e do agente financeiro.

§ 22 - O órgão ou entidade gestora de cada fundo deverá ser uma Secretaria

de Estado ou uma entidade da administração indireta do Poder Executivo."
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IV.2 - Fundamentação doutrinária

Luiz Roberto Barroso, professor titular de Direito Constitucional da

Universidade do Estado do Rio de Janeiro', destaca a superioridade hierárquica das

normas constitucionais.

Sobre esse tema, assim se pronuncia o autor:

A superioridade jurídica, a superlegalidade, a supremacia da Constituição é a
nota mais essencial do processo de interpretação constitucional. É ela que confere à

Lei Maior o caráter paradigmático e subordinante de todo o ordenamento, de forma

tal que nenhum ato jurídico possa subsistir validamente no âmbito do Estado se

contravier seu sentido.'

Para ele, a interpretação constitucional é um fenômeno múltiplo sobre o qual

a metodologia jurídica exerce influência. Coube a Savigny, fundador da Escola

Histórica do Direito, estabelecer a distinção, em sua obra Sistema, de 1840, entre os

métodos gramatical, sistemático e histórico. Posteriormente, foi acrescentada uma

quarta perspectiva: a interpretação teleológica.

A interpretação se faz a partir do texto da norma (interpretação gramatical), de

sua conexão (interpretação sistemática), de sua finalidade (interpretação teleológica)

e de seu processo de criação (interpretação histórica). Nas palavras de Raúl Canosa

Usera, a transcendental missão do intérprete consiste em ordenar a pluralidade de

elementos que se acham à sua disposição.2

Luís Roberto Barroso destaca que

A interpretação da Constituição, a despeito do caráter político do objeto

e dos agentes que a levam a efeito, é uma tarefa jurídica, e não política.

Sujeita-se, assim, aos cânones de racionalidade, objetividade e motivação

exigíveis das decisões proferidas pelo Poder Judiciário. Uma Corte

Luís Roberto Barroso, Interpretação e Aplicação da Constituição, 1996, p.101.
2 Raúl Canosa Usem, Inlerpretación constitucionaly fórrnula política, cit., p. 135.
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Constitucional não deve ser cega ou indiferente às conseqüências políticas de
suas decisões, inclusive para impedir resultados injustos ou danosos ao bem
comum. Mas somente pode agir dentro dos limites e das possibilidades
abertas pelo ordenamento. Contra o direito o juiz não deve decidir jamais. Em
caso de conflito entre o direito e a política, o juiz está vinculado ao direito.3

O mesmo autor esclarece que a interpretação da Constituição é exercida por

órgãos dos três Poderes estatais. Cada um deles precisa determinar o conteúdo de

normas constitucionais no desempenho de suas atividades. Nesse passo, assim se

posiciona o autor:

A interpretação constitucional legislativa impõe-se em diversas situações
dentre as quais é possível destacar a que se realiza (a) para a própria estruturação
do Poder Legislativo, de seus órgãos e comissões; (b) na observância do processo
legislativo, aí incluídos a adequação de cada espécie normativa e os procedimentos
para sua edição; (c) na apreciação de vetos do chefe do Executivo fundados em
motivo de inconstitucionalidade. A interpretação constitucional pelas Casas do
Congresso, por Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais é indispensável para
que exercitem sua atividade legislativa nos limites da Lei Maior, e, talvez mais
importante, para que legislem de forma a realizar os fins constitucionais.4

Para Luís Roberto Barroso', no que tange à interpretação gramatical,

momento inicial do processo interpretativo, "parece, assim, prudente a utilização, no

particular, da regra mais flexível lavrada por Linares Quintana, nos termos seguintes:

As palavras empregadas na Constituição devem ser entendidas em seu
sentido geral e comum, a menos que resulte claramente de seu texto que o
constituinte quis referir-se ao seu sentido técnico-jurídico.".

Luís Roburto Barroso, Inierpre/ação e Aplicação da ('onstiiuiçiio, 1996, p. 106.
Luis Roberto Barroso, lnterpl-eia(ão e Aplicação da ('onstituiç (70, 1996, p. 111.
Luís Roberto Barroso, Interpretação e Aplicação da Constitui( ão, 1996, p. 121.
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O intérprete da Constituição deve partir da premissa de que todas as palavras

do Texto Constitucional têm uma função e um sentido próprios. Não há palavras

supérfluas na Constituição, nem se deve partir do pressuposto de que o constituinte

incorreu em contradição ou utilizou uma técnica inadequada.6

Por fim, prevalece na moderna doutrina, a concepção objetiva da

interpretação, pela qual se deve buscar não a vontade do legislador histórico (a

mens legis), mas a vontade autônoma que emana da lei. O que é mais relevante não

é a occasio legis, a conjuntura em que foi editada a norma, mas a ratio legis, o

fundamento racional que a acompanha ao longo de toda a sua vigência. Este é o

fundamento da chamada interpretação evolutiva. 7 Ensina Miguel Reale que as

normas valem em razão da realidade de que participam, adquirindo novos sentidos

ou significados, mesmo quando mantidas inalteradas as suas estruturas formais.8

A interpretação evolutiva é um processo informal de reforma do texto da

Constituição. Consiste ela na atribuição de novos conteúdos à norma constitucional, sem
modificação do seu teor literal, em razão de mudanças históricas ou de fatores políticos e

sociais que não estavam presentes na mente dos constituintes?

Miguel Reale demonstrou que a norma jurídica é a síntese resultante de fatos

ordenados segundo valores distintos. Leciona esse autor que, onde quer que haja

um fenômeno jurídico, há, sempre e necessariamente, um fato subjacente (fato

econômico, geográfico, demográfico, de ordem técnica, etc.); um valor, que confere

determinada significação a esse fato; e uma norma, que representa a relação ou

medida que integra um daqueles elementos ao outro, o fato ao valor.10

' Luís Roberlo Barroso, interpretação e Aplivação da Constituição, 1996, p. 123.
Luís Roberto Barroso, interpretação e Aplicação da Constituição, 1996, p. 137.

8 Miguel Rcale, Filosofia do l)ireito, 1982, p. 594.° Luís Roberto Barroso, Interpretação e Aplicação da Constituição, 1996, p. 137.
Miguel Reate, 'I'o,ia tridimensional do direito, 1968, e Lições preliminares de direito, 1973, especialmente p.

85 es.
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Quanto aos princípios, assim escreveu Celso Antônio Bandeira de Mello:

Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro
alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas
compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e
inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo,
no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico...

Violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma. A
desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico andamento
obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade
ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa
insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais...11

Existem princípios constitucionais de organização; como os que definem a

forma de Estado, a forma, o regime e o sistema de governo. Existem, ainda,

princípios constitucionais cuja finalidade precípua é estabelecer direitos, isto é,

resguardar situações jurídicas individuais, como os que asseguram o acesso à

Justiça, o devido processo legal, a irretroatividade das leis, etc. E existem princípios

de caráter programático, que estabelecem certos valores a serem observados, como

• livre iniciativa e a função social da propriedade, ou fins a serem perseguidos, como

• justiça social. Nem todos os princípios, no entanto, possuem o mesmo raio de

atuação. Eles variam na amplitude de sua aplicação e mesmo na sua influência.

Dividem-se, assim, em princípios fundamentais, princípios gerais e princípios

setoriais ou especiais. 12

Para Luís Roberto Barros0 13 princípios fundamentais são aqueles que contêm

as decisões políticas estruturais do Estado.

São tipicamente os fundamentos da organização política do Estado,

correspondendo ao que referimos anteriormente como princípios constitucionais de

Celso António Bandeira de N'leito, Elementos de direito administrativo, 1986, p. 230.
2 Luís Roberto Barroso, Interpretação e aplicação da Constituição, 1996, Editora Saraiva, p. 144.

Luís Roberto Barroso, Interpretação e aplicação da Constituição, 1996, Editora Saraiva, pp. 145-149.
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organização. Neles se substancia a opção política entre Estado unitário e federação,

república ou monarquia, presidencialismo ou parlamentarismo, regime democrático

etc.

Como afirmam Canotilho e Vital Moreira, constituem "síntese ou matriz de

todas as restantes normas constitucionais, que àqueles podem ser direta ou

indiretamente reconduzidas". 14

Os princípios constitucionais gerais, embora não integrem o núcleo da

decisão política formadora do Estado, são, normalmente, importantes especificações

dos princípios fundamentais. Têm eles menor grau de abstração e ensejam, em

muitos casos, a tutela imediata das situações jurídicas que contemplam. São

princípios que se irradiam por toda a ordem jurídica, como desdobramentos dos

princípios fundamentais, e se aproximam daqueles que identificamos como

princípios definidores de direitos. São exemplos o princípio da legalidade, o da

isonomia, o do juiz natural.

Já os princípios setoriais ou especiais são aqueles que presidem um

específico conjunto de normas afetas a determinado tema, capítulo ou título da

Constituição. Eles se irradiam limitadamente, mas no seu âmbito de atuação são

supremos. Por vezes são mero detalhamento dos princípios gerais, como os

princípios da legalidade tributária e da legalidade penal. Outras vezes são

autônomos, como o princípio da anterioridade em matéria tributária ou o do concurso

público em matéria de administração pública.

Assim, o princípio da separação dos poderes é um dos princípios

fundamentais do Estado brasileiro e subsiste como uma valiosa referência para a

interpretação constitucional, definindo papéis e estabelecendo limites. Caracterizam-

'4 J. J. Gomes Canolilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa anotada, 1991, v. 1, p.66.
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no a especialização funcional e a independência orgânica, que não se contrapõem,

no entanto, ao fato de que cada Poder não exerce, de modo exclusivo, a função que

nominalmente lhe corresponde, e sim tem nela a sua competência principal e

predominante 15 . A função legislativa, escreveu Seabra Fagundes, liga-se ao

fenômeno de criação do direito, ao passo que as funções administrativa e judicial se

prendem à sua realização. Legislar é editar o direito positivo; administrar é aplicar a

lei de ofício; e julgar é aplicara lei contenciosamente16.

Sobre o princípio geral da legalidade, expresso no art. 52, II, da Constituição

do Brasil, o constitucionalista Alexandre de Moraes assim se expressa:

O art. 52, II, da Constituição Federal, preceitua que ninguém será obrigado a

fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Tal princípio visa

combater o poder arbitrário do Estado. Só por meio das espécies normativas

devidamente elaboradas conforme as regras de processo legislativo constitucional,

podem-se criar obrigações para o indivíduo, pois são expressão da vontade geral.

Com o primado soberano da lei, cessa o privilégio da vontade caprichosa do detentor

do poder em benefício da lei. Conforme salientam Celso Bastos e Ives Gandra
Martins, no fundo, portanto, o princípio da legalidade mais se aproxima de uma
garantia constitucional do que de um direito individual, já que ele não tutela,

especificamente, um bem da vida, mas assegura ao particular a prerrogativa de

repelir as injunções que lhe sejam impostas por uma outra via que não seja a da lei,

pois como já afirmava Aristóteles, 'a paixão perverte os Magistrados e os melhores

homens: a inteligência sem paixão - eis a lei'.17

O princípio da legalidade administrativa aplica-se de forma mais rigorosa e

especial na Administração Pública, por força do disposto no "caput" dos arts. 37, da

V. M. Seabra Fagundes, O controle dos atos admip iis(raii vos pelo J'oder Judiciário, 1979, pp. 7-8, e Celso
Ribeiro Bastos, Curso de teoria do Estado e ien ia pol!ti( a, 1986, p. 79.
' M. Seara Fagundes, O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, 1979, pp. 4-5.

Alexandre de Moraes, Direito Constitucional, 9. ed., Ed. Atlas, 2001, p. 67.
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Carta Magna, e 13 da Carta Política mineira. Nesse passo, o administrador público

somente poderá fazer o que estiver expressamente autorizado em lei e nas demais

espécies normativas, inexistindo, pois, incidência de vontade subjetiva. Assim, ao

administrador público só é admitido fazer o que a lei autoriza, diferentemente da

esfera particular, onde será permitido a realização de tudo que a lei não proíba.

A iniciativa é o primeiro ato do processo legislativo, o que deflagra todo o

processo. Se não for da iniciativa do próprio Poder Legislativo, o projeto será

encaminhado a esse Poder, onde poderá ser aprovado e convertido em lei.

O art. 66 da Constituição mineira é o dispositivo indicador dos órgãos ou

pessoas competentes para deflagrar o processo legislativo. O elenco dos titulares

com poder de iniciativa foi ampliado pela Constituição Federal de 1988, que incluiu

entre eles o Procurador-Geral da República (art. 127, § 2 9 , e art. 128, § 59) e a

iniciativa popular (art. 61, § 2). A Emenda Constitucional n g 19, de 4 de junho de

1998, introduziu a iniciativa conjunta dos Presidentes da República, da Câmara dos

Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, para a fixação do

subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.18

A iniciativa reservada ou exclusiva, pela qual determinadas matérias são

reservadas a autoridades específicas de cada Poder, vem explicitada no art. 66 da

Constituição do Estado de Minas Gerais.

Quanto ao princípio da iniciativa reservada de leis (art. 61, § 1, Constituição

Federal; art. 66, Constituição Estadual) podemos classificá-lo também como um

princípio constitucional geral, uma vez que decorre diretamente do princípio

fundamental da separação dos poderes. A contrariedade ao princípio da iniciativa

' Kildare Gonçalves Carvalho, Direito constitucional did(ítico, 1999, pp. 342-343.



reservada de lei implica vício formal de inconstitucionalidade. No magistério de

Modugno:

Vícios formais são aqueles que incidem sobre o acto normativo enquanto tal,
independentemente do seu conteúdo e tendo em conta apenas a forma da sua
exteriorização. Na hipótese de inconstitucionalidade formal, viciado é o acto nos seus
pressupostos no seu procedimento de formação, na sua forma final;.19

IV.3 - Jurisprudência

IV.3.1 - ADI 23021 RS - Rio Grande do Sul

Ação Direta de Inconstitucionalidade

Relator(a): Mm. NÉRI DA SILVEIRA

Julgamento: 02/05/2001	Órgão Julgador: Tribunal Pleno

Publicação: DJ DATA-08-08-2003 PP-00086 EMENT VOL-021 18-02 PP-00232

EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n. 2 11.456, de 10 de abril de

2000, do Estado do Rio Grande do Sul, que cria o Museu do Gaúcho do Estado

do Rio Grande do Sul e dá outras providências. 2. Alegação de

inconstitucionalidade formal e ofensa ao art. 61, § 1, II, "e", da Constituição

Federal. 3. Relevantes os fundamentos da ação. Projeto de lei de origem

legislativa vetado pelo Poder Executivo, sendo rejeitado o veto. 4. Iniciativa

privativa do Poder Executivo que disponha sobre "criação, estruturação e

atribuições de órgãos da administração pública". S. Conveniente a suspensão

CIr Modugno, L ín'a/idiu' de//a Legge, Vol. II, p. 267.
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da vigência da lei em foco, em face dos precedentes da Corte. 6. Cautelar

deferida para suspender, ex nunc, a eficácia da Lei n. 2 11.456, de 10.4.2000, do

Estado do Rio Grande do Sul, até o julgamento final da ação direta de

inconstitucionalidade

Observação

Votação: unânime.

Resultado: deferido o pedido de medida cautelar para suspender a

eficácia da Lei ng 11.456/2000, do Estado do Rio Grande do Sul.

N.PP:(1 6). Análise:(DMV). Revisão:(RCO).

Inclusão: 07/10/03, (SVF).

Partes

Reqte.	Governador do Estado do Rio Grande do Sul

Advdos
	PGE-RS - Paulo Peretti Torelly e outro

Reqda.	Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul

IV.3.2 - ADI 2417 MC / SP - São Paulo

Medida Cautelar Na Ação Direta de Constitucionalidade

Relator(a): Mm. MAURÍCIO CORRÊA

Julgamento: 18/04/2001	Órgão Julgador: Tribunal Pleno

Publicação: DJ DATA-18-05-01 PP-00432 EMENT VOL-02031-04 PP-00689
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EMENTA: MEDIDA CAUTELAR PARA SUSPENDER A VIGÊNCIA DA LEI N2

10.539, DE 13.04.2000, DO ESTADO DE SÃO PAULO. REESTRUTURAÇÃO DOS

ÓRGÃOS DO SETOR EDUCACIONAL. COMPETÊNCIA DO CHEFE DO

EXECUTIVO. 2. Compete privativamente ao Governador do Estado, pelo

princípio da simetria, propor à Assembléia Legislativa projetos de lei que

visem a criação, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos da

administração pública (CF, artigo 61, § 1, li, "e"). 3. Hipótese em que o projeto

de iniciativa parlamentar, transformando-se em lei, apresenta vício insanável

caracterizado pela invasão de competência reservada constitucionalmente ao

Poder Executivo. Medida cautelar deferida.

Observação

Votação: Unânime.

Resultado: Deferida.

Veja: ADI-276, (RTJ-132/1 057), ADI-872, (RTJ-151/425),

ADI-1 060.

N.PP.:(07). Análise:(CRP). Revisão:(RCO/AAF)

Inclusão: 18/06/01, (SVF).

Alteração: 19/06/01, (SVF).

Partes

Reqte. : Governador do Estado de São Paulo

Advda. : PGE-SP - Rosali de Paula Lima

Advdos. : PGE-SP - José Maurício Camargo de Laet e outros
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Reqda. : Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo

1V3.3 - ADI 2646 MC / SP - São Paulo

Medida Cautelar na Ação Direta de inconstitucionalidade

Relator(a): Mm. MAURÍCIO CORRÊA

Julgamento: 01/07/2002	Órgão Julgador: Tribunal Pleno

Publicação: DJ DATA-04-10-2002 PP-00092 EMENT VOL-02085-02 PP-00309

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.

ORGANIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO.

COMPETÊNCIA DO CHEFE DO EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. 1. Compete

privativamente ao Governador do Estado, pelo princípio da simetria, a direção

superior da administração estadual, bem como a iniciativa para propor

projetos de lei que visem criação, estruturação e atribuições de Secretarias e

órgãos da administração pública (CF, artigos 84, II e IV e 61, § 1 2, II, e). 2.

Hipótese em que o projeto de iniciativa parlamentar, transformado em lei,

apresenta vício insanável caracterizado pela invasão de competência

reservada ao Poder Executivo pela Constituição Federal. Medida cautelar

deferida.

Observação

Votação: unânime.

Resultado: deferida.
Acórdãos citados: AD1227 (RTJ-177/1 01 3) ADI-2417-MC; RTJ-69/638;
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RTJ-57/384.

N.PP.:(08). Análise:(MML). Revisão: (R CO/AAF)

Inclusão: 01/04/03, (SVF).

Alteração: 02/04/03, (SVF)

Partes

Reqte. : Governador do Estado de São Paulo

Advdo. : PGE-SP-Elival da Silva Ramos

Reqda. : Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo

V - CONCLUSÃO

À luz da fundamentação teórica apresentada, fica demonstrada a

inconstitucionalidade dos incisos VIII e X e dos § 1 9 e 2, do art. 32, da Lei

Complementar n9 27, de 18 de janeiro de 1993, que dispõe sobre a instituição a

gestão e a extinção de fundo.

Diante desse fato, presente no processo legislativo de elaboração da lei

ordinária de criação de fundo por iniciativa de membro do Poder Legislativo,

apresentamos o seguinte anteprojeto de lei complementar, revogatório dos

dispositivos destacados da Lei Complementar n 2 27, de 1993.

Com a revogação dos dispositivos eivados de inconstitucionalidade, conforme

proposto no anteprojeto de lei complementar apresentado a seguir, desfazem-se os

obstáculos jurídico-constitucionais a que o legislador estadual apresente projeto de

lei ordinária criando fundo.
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V.1 - Antep ro jeto de lei complementar revo gatório dos incisos VIII e X e dos

1 9 e 22 do art. 32 da Lei Complementar n 2 27. de 1993.

Projeto de Lei Complementar n

Revoga os incisos VIII e X e os § 1 9 e 29 do

art. 30 da Lei Complementar n g 27, de 18 de janeiro

de 1993, que dispõe sobre a instituição, a gestão e

a extinção de fundo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 - Ficam revogados os incisos VIII e X e os § 10 e 29 do art. 39 da Lei

Complementar n9 27, de 18 de janeiro de 1993.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões,

Deputado (a)
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Justificação Para atender aos comandos dos incisos VIU e X e dos § 1 9 e 2

do art. 39 da Lei Complementar n 2 27, de 18 de janeiro de 1993, o projeto de lei que

cria fundo, apresentado por parlamentar, deverá estabelecer os integrantes do grupo

coordenador do fundo, os quais deverão ser representantes de Secretarias de

Estado, de órgão ou entidade da administração indireta do Poder Executivo e do

agente financeiro, aos quais serão atribuídas as competências já previstas na lei

complementar. Além disso, o parlamentar deverá determinar no projeto qual

Secretaria de Estado ou entidade da administração indireta do Poder Executivo

atuará como órgão ou entidade gestora do fundo.

Temos, aqui, um sério obstáculo jurídico-constitucional a que o Poder

Legislativo atribua às Secretarias de Estado ou a órgão ou entidade da

administração indireta do Poder Executivo tarefas ou competências. É que as

Secretarias de Estado são órgãos auxiliares do Governador no exercício da direção

superior do Poder Executivo, estão diretamente subordinadas ao Governador do

Estado e integram a estrutura do Poder Executivo. Também os órgãos ou entidades

da administração indireta do Poder Executivo integram a estrutura desse Poder.

Desse modo, com fulcro no princípio da reserva de iniciativa estabelecido na

Constituição mineira, especialmente na alínea "e", do inciso III, do seu art. 66, é

vedado ao Poder Legislativo atribuir, por iniciativa própria tarefas ou competências

aos órgãos e entidades do Poder Executivo, O dispositivo destacado da Carta

Política mineira estabelece que "a criação, estruturação e extinção de Secretaria de

Estado, órgão autônomo e entidade da administração indireta" são matérias de

iniciativa privativa do Governador do Estado. Cumpre esclarecer que criar um órgão

significa, além de dizer que ele existe, especificar a sua finalidade e a ele atribuir

competências. Nesse passo, permitir que o Poder Legislativo, por sua iniciativa
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legislativa, determine atribuições para órgãos do Poder Executivo, é contrariar a

reserva constitucional de iniciativa, o que implica desacatar o princípio da separação

dos poderes, consagrado no art. 2 1' da Constituição da República. Em tempo, a

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que a

burla ao princípio da reserva de iniciativa desacata o princípio fundamental da

separação dos poderes.
Diante dessas ponderações, a solução encontrada para evitar que o

legislador mineiro incorra em inconstitucionalidade se resume na revogação dos

dispositivos destacados da Lei Complementar n 2 27, de 1993. Assim feito, uma vez

transformado em lei complementar o referido projeto, e sendo fundamental para o

eficaz funcionamento do fundo criado pelo Poder Legislativo o estabelecimento do

seu órgão ou entidade gestora e do seu grupo coordenador, o Poder Executivo

poderá fazê-lo por meio do encaminhamento de projeto de lei de sua iniciativa.

Observada a conduta ora proposta, o princípio da reserva de iniciativa estará

sendo acatado e o princípio fundamental da separação dos poderes restará

preservado. Além disso, não ocorrerá a burla ao princípio da legalidade

administrativa, uma vez que a Lei Complementar n2 27, de 1993, devidamente

modificada, estará sendo observada.
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COORD. DE ANALISE DE JURISPRUDNCJA
D.J. 08.08.2003	

TRIBUNAL PLENO02/05/2001	EMENTARIU NQ 2 1 1 8 - 2

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LIMINAR)	N.° 2.302-1 - RS

RELATOR	: )41N. NÉRI DA SILVEIRA
REQUERENTE: GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS: PGE-RS - PAULO PERETTI TORELLY E OUTRO
REQUERIDA: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EMENTA: Ação direta de inconstitucional idade. Lei n.°
11.456, de 10 de abril de 2000, do Estado do Rio Grande do Sul, que
cria o Museu do Gaúcho do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras
providências. 2. Alegação de inconstitucionalidade formal e ofensa
ao art. 61, § lO, II, "e", da Constituição Federal. 3. Relevantes os
fundamentos da ação. Projeto de lei de origem legislativa vetado
pelo Poder Executivo, sendo rejeitado o veto. 4. Iniciativa
privativa do Poder Executivo que disponha sobre "criação,
estruturação e atribuições de árgãos da administração pública". S.
Conveniente a suspensão da vigência da lei em foco, em face dos
precedentes da Corte. 6. Cautelar deferida para suspender, nunc,
a eficácia da Lei n.° 11.456, de 10.4.2000, do Estado do Rio Grande
do	Sul,	até	o	julgamento	final	da	ação	direta	de
inconstitucionalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, na
conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, por
unanimidade, deferir o pedido de medida cautelar para suspender a
eficácia da Lei n° 11.456, de 10 de abril de 2000, do Estado do Rio
Grande do Sul.

Brasília, 02 de maio de 2001.

MINISTRO CARLOS VELLOSO - PRESIDENTE

(íD4
MI7PISTRO ^ÉnI DA SILVE RA

L 3
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02/05/2001
	

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LIMINAR)	NÊ 2.302-1 - RS

RELATOR : MINISTRO NÉRI DA SILVEIRA
REQUERENTE: GOVERNADOR DO ESTADO 1)0 RIO GRANDE DO SU1
ADVOGADOS : PGE-RS - PAULO PERETTI TORELLY E OUTRO
REQUERIDA : ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO NÉRI DA SILVEIRA (RELATOR)	-
O Governador do Estado do Rio Grande do Sul propõe ação

direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar,
contra a Lei do Estado do Rio Grande do Sul n 2 11.456 de 10 de
abril de 2000, que cria o "Museu do Gaúcho do Estado do Rio Grande
do Sul e dá outras providências".

A Lei Estadual n O 11.456 tem este teor (fls. 6/7):

"Art. i ç - Fica criado o Museu do Gaúcho do
Estado do Rio Grande do Sul, subordinado à Secretaria
Estadual da Cultura.

Art. 2. O Museu do Gaúcho do Estado do Rio
Grande do Sul tem por objetivo preservar, divulgar e
manter sob guarda e conservação peças artísticas e
históricas, instrumentos, utensílios típicos, referentes
à cultura e história do gaúcho, sua vida, seus hábitos e
seus costumes.

Art. 3 - O Governo do Estado destinará, em
caráter provisório, o espaço físico necessário para
instalação do Museu, junto à Casa de Cultura Mário
Quintana, até a construção da sede definitiva, em um
prazo máximo de cinco anos.

Parágrafo único - O Governo do Estado poderá
celebrar convênio ou permutar área ou espaço físico com a
Prefeitura Municipal de Porto Alegre, a fim de viabilizar
a implantação do Museu.

Art. 49 - Em ato de criação do Museu do
Gaúcho, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul nomeará
sua primeira diretoria, com mandato de 5 (cinco) anos,
que deverá ser escolhida através de um Conselho Curador,
com igual tempo de mandato, com representação dos
seguintes órgãos públicos e entidades:
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1	um (1) representante do Governo do Estado
do Rio Grande do Sul;

II - um (1) representante da Assembléia
Legislativa do Estado;

III	um (1) representante da Secretaria
Estadual de Cultura;

IV - um (1) representante da Brigada Militar;
V - um (1) representante da Polícia Civil;
VI - um (1) representante do Movimento

Tradicionalista Gaúcho;
VII - um (1) representante do Instituto

Gaúcho de Tradição e Folclore.
Parágrafo único. Todas as representações

deverão ser formalizadas ao Governo do Estado, em prazo
máximo de 60 (sessenta) dias após a publicação da
presente lei, com indicação cio titular e dos respectivos
primeiro e segundo suplentes, com igual período de
mandato.

Art. 50 - Quando da destinação da área
específica, o projeto arquitetônico da sede do Museu
deverá ser feito através de concurso público, em prazo
máximo de 2 (dois) anos para a sua realização.

Parágrafo único. Será obrigatória, na seleção
dos projetos arquitetônicos, a participação de um
representante oficial da Secretaria Estadual da Cultura,
do Movimento Tradicionalista Gaúcho, do Instituto Gaúcho
de Tradição e Folclore, da Brigada Militar, da Polícia
Civil, do Museu Júlio de Castilhos, da Assembléia
Legislativa do Estado, do Museu de Arte Moderna cio Rio
Grande do Sul e do Instituto dos Arquitetos do Brasil -
Seção RS.

Art. 6 0 - Nos dez primeiros anos serão
destinados, no mínimo, 5% (cinco por cento) da verba da
Secretaria Estadual da Cultura para auxiliar na
conservação e na manutenção do Museu, na aquisição de
obras artísticas e acervos, obras estruturais e outros
custos de operação.

Art. 7 1' - Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 8° - Revogam-se as disposições em
contrário.

Assembléia Legislativa do Estado, em Porto
Alegre, 10 de abril de 2000."

Alega o requerente que a inconstitucionalidade que macula
o ato normativo inquinado "cinge-se ao aspecto formal, em sua maior
parte. Por outro lado, a lei, como um todo, autoriza o controle em

2
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sede de ação direta, porquanto ela visa proceder à atribuição de
competências no seio da própria administração direta estadual, ao
alterar a própria organização administrativa no âmbito da Secretaria
da Cultura, acrescendo aos Museus já existentes no Estado, dedicados
a diversos aspectos da história e cultura riograndenses, outro
Museu" (fls. 8).

Assevera que "a lei não se limita a criar o órgão em
questão, mas estabelece, também, regras procedimentais, derrogando
norma geral a respeito da possibilidade da escolha da autoridade
administrativa quanto à modalidade de licitação a ser escolhida em
face das circunstâncias concretas com que se deparar. O caráter
abstrato e genérico se mostra presente pelo fato de que as regras
próprias para a modalidade licitatória prescrita pela lei ora
impugnada deverão incidir no momento em que se pretender proceder à
contratação de projeto para a construção da sede do órgão e está
simplesmente arredada a possibilidade de dispensa ou inexigibilidade
de licitação, ainda que a circunstância concreta acarrete qualquer
uma das figuras ora referidas, dados os pressupostos das normas
gerais" (fis. 9).

Afirma o requerente que a lei indigItada "dispõe,
outrossim, sobre a composição de comissão de licitação e estabelece
compulsória destinação de verba afetada à Secretaria de Cultura. Ao
dispor sobre a composição da comissão de licitação, estabelece
critério abstrato, a ser individualizado pelo administrador. Quanto
à compulsória destinação de verba afetada à Secretaria de Cultura, o
Supremo Tribunal Federal já considerou cognoscível a ação direta de
inconstitucionalidade ao examinar a medida cautelar na ação direta
2.072, relatada pelo Ministro Octávio Gallotti.

Assevera, ainda, que a matéria tratada na Lei em questão
deveria ser objeto de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo,
por dizer respeito à criação de órgão da Administração Pública (fis.
10)

Aduz que esta Corte "tem, nestes casos, conhecido de
ações diretas de inconstitucionalidade e considerado presente a
agressão ao art. 61, § 1 0 , Ir, 'e', da Constituição Federal:

'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 FRDERAT.

IILLUEI
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- 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, §
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. (Ação Direta de Inconstitucionaljdade
1.391	Relator: Min. Celso de Mello. DJ[J 28 nov 1997).'

Assim, francamente inconstitucional o art. 12
da lei ora questionada.

Por decorrência da inconstitucionalidade do
artigo anterior - porque, declarado inconstitucional o
artigo que cria o órgão, tornar-se-ia um sem-sentido o
cometimento de atribuições, pela lei, a algo cuja
existência teria sido simplesmente banida do ordenamento
jurídico -, é inconstitucional o art. 22, que, ademais,
consoante dito, explícita tratar-se, mesmo, de criação,
estruturação e atribuições de serviço público local. Com
efeito, ao falar dos objetivos do órgão criado pelo
artigo primeiro, é das atribuições que cuida o
dispositivo que ora se analisa, o que constitui, t:ambcím,
domínio reservado à lei de iniciativa do Chefe do Poder
Executivo, nos termos do art. 61, .Ç 1, rT, 'e', da
Constituição Federal."

Indica o requerente, como precedente aplicável ao caso, a
ADIn n 9 645-DF, em que Relator o Ministro limar Galvão.

Também no que diz respeito ao art. 32 cio Lei em foco,
afirma o seguinte (fls. 14):

'O art. 30 da lei objurgada padece de
inconstitucionalidade por decorrência e também porque
determina ao Poder Executivo que, junto à Casa de Cultura

4	4.
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Mário Quintana - bem público pertencente ao Estado do Rio
Grande do Sul, por força da Lei Estadual 7.803, de 18 de
julho de 1983, e cuja destinação somente poderia ser
alterada mediante lei de iniciativa do Chefe do Poder
Executivo - disponibilize espaço para albergar o aludido
órgão, quando tal disponibilidade não constitui uma
situação que se possa, simplesmente, impor, mas sim uma
constatação empírica. Como tal matéria diz respeito a uma
determinação em caráter heterônomo sobre a forma de o
Poder Executivo administrar um espaço que está sob sua
responsabilidade, é evidente que se está a adentrar a
seara do art. 61, § 1, II, e', da Constituição Federal.
Logo é de inconstitucionalidade manifesta que se trata."

Quanto ao parágrafo único do art. 3Q, sustenta a sua
inconstitucionalidade "por decorrência da inconstitucionalidade do
art. l, porquanto não haveria por que falar em celebração de
convênio para a instalação da base física de órgão cuja criação
fosse simplesmente banida do ordenamento jurídico pátrio (f is. 17)

No que se refere ao art. 42, afirma que a sua
inconstitucionalidade decorre da inconstitucionalidade do art. 1 "e
também padece de inconstitucionalidade por si mesmo, ao disciplinar
a estrutura do Conselho Curador do referido. Como a estrutura de
órgãos da administração constitui matéria própria da lei cujo
projeto seja de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo,
novamente se verifica a ofensa ao art. 61, § l, II, 'e', da
Constituição Federal" (f is. 17)

Quanto ao art. 5, afirma que "a lei ora combatida é
inconstitucional por decorrência e também porque impõe a modalidade
licitatória para os efeitos de contratação dos projetos
arquitetônicos concernentes à edificação da sede do aludido Museu.
Com efeito, o concurso, conforme lição de CRETELLA JUNIOR, é 'a
modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de
trabalho técnico ou científico ou artístico, mediante a instituição
de prêmios ou remuneração dos vencedores' (Das licitações públicas.
Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 175). Estabelecida tal modalidade
licitatória, o dispositivo disciplina o modo de atuação da
Secretaria da Cultura em relação ao Museu gaúcho, ou seja, o
funcionamento do órgão em que se subdividiu a Secretaria da Cultura.
Ora, o funcionamento da administração pública, direta e indireta, é
matéria afeta a lei cuja iniciativa seja do Chefe do Poder
Executivo, com o que se viu malferido o art. 61, § l, II, 'e', da
Constituição Federal. Por outro lado, adentra o âmbito da Legislação
Federal, porquanto a esta é que compete estabelecer, como norte, as
hipóteses em que se tornaria obrigatória a adoção de uma modalidade

/'5 
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licitatórja com exclusão de outra, nos termos do art. 22, XXVII, da
Constituição Federal. E ao estabelecer a necessidade da realização
de licitação, o dispositivo ora questionado simplesmente o faz de
Sorte que, mesmo nas hipóteses em que a lei federal a considere
dispensável ou inexigível, tenha o Executivo de lançar mão deste
procedimento" (fls. 18/19).

Acentua que, "quanto ao art. 6, ao determinar percentual
da dotação destinada originariamente à Secretaria da Cultura,
repassando-o ao órgão criado pela lei cuja constitucionalidade é
questionada, além da inconstitucionalidade decorrente do
pronunciamento da invalidado do art. l, porquanto desapareceria o
suporte [ático da norma, que seria a existência do aludido Museu,
agride francamente o disposto no art. 165, III, da Constituição
Federal, por proceder a alteração na legislação orçamentária, nos
termos do que recentemente decidiu essa Corte ao deferir liminar na
ação direta 2.072, relatada pelo Ministro Octávio Gallotti. A
alteração da destinação de recursos orçamentários - isto é, a
derrogação da lei orçamentária -, somente poderia decorrer de lei de
iniciativa do Chefe do Executivo, nos termos do art. 165, III, da
Constituição. E que esta alteração não poderia provir de lei de
iniciativa de parlamentar é o que esta Corte já asseverou:

REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA LEI ORÇMENTÁRIA
ESTADUAL (LEI N. 259-89), POR OUTRA LEI DE INICIATIVA
PARLAMENTAR (LEI N. 294-90, TAMBI.M DO ESTADO DE
RONDÔNIA). RELEVÂNCIA DO FUNDAMENTO JURÍDICO DO PEDIDO,
PERANTE 05 ARTIGOS 165, III E 166, PAR. 39, AMBOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. URGÊNCIA CARACTERIZADA. MEDIDA
CAUTELAR DEFERIDA. (ADIn - MC 411. Relator: Mia. Octávio
Gallotti. DJU 2 abr 1993).

Quanto aos artigos 72 e 8, afirmam que "sofrem de
incons ti Luci onal idade decorrente do pronunciamento da inval idade
integral da lei, porquanto, expungida que fosse do ordenamento
jurídico, estariam fazendo entrar em vigor absolutamente nada e não
se saberia quais seriam as disposições em contrário que estariam
sendo revogadas" (f Is. 21).

No que se refere ao pedido de medida liminar, sustentam
que está comprometido o 'princípio constitucional sensível, que é a
independência e harmonia entre os Poderes, que se há de entender,
inclusive, pela intangibilidade das prerrogativas inerentes a cada
um deles" (fls. 22)

Noutro passo, assevera que 'a lesão às finanças públicas
se apresenta apta a fundamentar a concessão de provimento liminar

6
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neste caso, porquanto Se teriam de realizar despesas não só para a
movimentação de recursos materiais e humanos para colocar em
funcionamento o aludido Museu como também para a realização de
certames licitatórios" (f is. 24).

E, finalmente, ressalta que "cabe, também, observar que a
própria ordem pública se vê comprometida, a continuar em vigor a lei
ora impugnada, dada a necessidade de se mobilizarem tanto recursos
materiais como recursos humanos para dar início às atividades do
órgão, obrigando, inclusive, a tumultuar a condução dos trabalhos
em instituições congêneres, já integrantes da Administração no
momento em que a lei foi promulgada. Haveria, aqui, perigo real para
a ordem administrativa, o que configuraria, por si, motivo
suficiente para a concessão da suspensão cautelar da eficácia da
lei" (fls. 24).

Solicitado o pronunciamenço da Assembléia Legislativa do
Estado do Rio Grande do Sul, vieram aos autos as informações de fls.
86/95, nas quais afirma-se que não estão configurados os requisitos
para o deferimento da liminar postulada, e, ainda, o seguinte (fio.
90), verbis:

Não demonstrou suficientemente a presença
dos pressupostos legais autorizadores da medida
pleiteada, o que era de sua responsabilidade, não cabendo
ao juízo presumi-las.

12. Com efeito, inexiste qualquer
demonstração de prículum in mora, assim como não se não
encontra presente o fumus boni iuris, haja vista a
presunção de legalidade dos atos estatais.

13. Quanto a tal princípio -- presunção de
legalidade dos atos estatais - é de ser ressaltada sua
origem no próprio princípio da separação e harmonia entre
os Poderes, razão pela qual deve o Poder Judiciário agir
com a necessária autolírnítação."

Registrou a Assembléia Legislativa, ain(la, às fls. 87/89,
a Justificativa do Projeto de Lei n 152/9), de antcra do fl.ustre
Deputado Osmar Severo, verbis:

"2. Conforme se observa dos anexos documentos, a lei
impugnada origina-se do projeto de Lei n 9 1521'99, que
apresenta a seguinte Justificativas

"Povo que é povo, enquanto galopa para o futuro,
enquanto troteia para as épocas vindouras, não olvida
os rastros do passado, não esquece as pegadas dos

7
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tempos de antigamente. Povo que é povo não vara a
existência sem mirar seus próprios feitos e defeitos,
sem cravar as vistas em seus momentos e tormentos.
Povo que é povo, ao preparar o dia de amanhã, ao
planear o rumo a ser tomado, não só se orgulha do dia
de ontem... também se envaidece do caminho trilhado."

"E os viventes que tiveram a honra de nascer nestes
pagos meridionais formam um povo que - a Ia pucha! É
povo. Sim esta gente vinda ao mundo ao extremo sul do
Brasil forma o povo gaúcho."
"O povo de germe coroado, tape, carijó, minuano,
arachane e charrua. O povo com alma espanhola e
portuguesa. O povo de sangue italiano e alemão. O povo
guapo e cui udo, crescido do entreveiro de todos
aqueles que passaram ou ficaram em Rio Grande de São
Pedro."

"O povo de carne e mais carne. O povo de mate e mais
mate. Sim, o povo do churrasco e do chimarrão. E
também o povo do arroz de carreteiro e do puchoro. O
povo das botas e bombachas, do poncho e do lenço no
pescoço. o povo de comes e vestes herdados sobretudo
da marcante economia guasca."

"O povo de Sopé Ti a raj ú. O povo de Bento Gonçalves. O
povo de Júlio de Cast.ilhos, de Pinheiro Machado e de
Borges de Medeiros. O povo de Luiz Carlos Prestes. O
povo de Getúlio Vargas e de Osvaldo Aranha. O povo sem
medo de pelejas oigalê - e pai de muitos caudilhos e
líderes."

"O povo devoto do Negrinho do Pastoreio. O povo do
porto que, de tantas nomes virou sua capital e hoje é
alegre. Enfim, o povo amante do verde, do vermelho e
do amarelo de sua sagrada bandeira."

"Por tudo isso e outros tantos, em homenagem àqueles
que viveram, lutaram e morreram por estas terras, que
plantaram e colheram neste chão, que criaram e
abateram neste solo, que se institua o museu qa;ícho é
• nosso desejo, que se preserve a nossa bela cultura é
• nosso anseio, que nenhum guri e nenhuma guria
desconheçam suas raízes é a nossa ambição."

8
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"Assim exposto, confiamos totalmente na aprovação
deste Projeto de Lei, após exame pelas Comissões
Permanentes da Casa".

o relatório.	nu /
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VOTO

O SENROR MINISTRO NRI DA SILVEIRA (RELATOR)	-
A lei estadual impugnada - Lei n° 11.456, de 10.4.2000,

do Estado do Rio Grande do Sua, de origem legislativa, cria o Museu
gaúcho daquele Estado, subordinado à Secretaria Estadual de Cultura,
tendo por objetivo "preservar, divulgar e manter sob guarda e
conservação peças artísticas e históricas, instrumentos, utensílios
típicos, referentes à cultura e história do gaúcho, sua vida, seus
hábitos e seus costumes", determinando-se, nesse diploma, que o
Governo do Estado destine, em caráter provisório, o espaço físico
para instalação do Museu, junto à Casa de Cultura Mário Quintana,
devendo providenciar a construção da sede definitiva, em um prazo
máximo de cinco anos. A Lei estabelece a forma de administração do
Museu, estipulando que a diretoria terá mandato de cinco (5) anos,
sendo escolhida por um Conselho Curador, indicando-se, desde logo,
os órgãos e entidades a terem seus representantes. Estabelecem-se,
ainda, como se dará a seleção do projeto arquitetônico da sede do
Museu e a destinação, nos dez primeiros anos, de verba de no mínimo
5% dos recursos da Secretaria da Cultura "para auxiliar na
conservação e na manutenção do Museu".

Vê-se, dessa maneira, que são relevantes os fundamentos
da ação, ao argüir a inconstitucionalidade formal da Lei flQ

11.456/2000. Não só no houve iniciativa do Poder Executivo, como
este vetou o projeto de lei de origem legislativa, sendo o veto
rejeitado.

Diante do disposto no art. 61, § 10, II, "e", da
Constituição Federal, aplicável aos Estados, é de iniciativa
privativa do Poder Executivo a Lei que disponha sobre "criação,
estruturação e atribuições de órgãos da administração pública".
Prevê-se, ademais, na espécie, que o Poder Executivo adote
providências, com prazo estipulado sobre assunto de estrita
iniciativa legislativa do Governo, quanto à forma de escolha de
projeto arquitetônico, bem assim no que concerne à distribuição de
dotação orçamentária de unia Secretaria do órgão criado.

j.tVy;
10
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Bastantes essas considerações em face dos precedentes da
Corte bem indicados na inicial e já reproduzidos no relatório supra
a apontar não só a relevância dos fundamentos da inicial, quanto a
conveniência de imediata suspensão da vigência da Lei em foco.

Assim sendo, defiro a cautelar e suspendo, ex nunc, a

eficácia da Lei n 2 11.456, de 10.4.2000, do Estado do Rio Grande do
Sul, até o julgamento final desta ação direta de
inconstitucionalidade.

11
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VO?O

A SRA. MINISTRA ELLEN GRACIE Sr. Presidente, louvo

a iniciativa do Parlamento Rio-grandense em criar o Museu do

Gaúcho. Eu mesma já tive a satisfação de ser integrante da

Sociedade Museu de Tradições e Arte Popular do Rio Grande do Sul.

Mas, embora seja, como disse, muito louvável essa iniciativa, o

vício de forma, o vício de origem foi bem assinalado pelo eminente

Ministro-Relator e por isso eu o acompanho.
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(MEDIDA LIMINAR)

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Senhor Presidente,

o objetivo da norma é louvável, porque perpetua a história

brasileira e, especialmente, a do povo gaúcho. Todavia, O diploma

atacado envolve a criação de órgão. A Constituição da República

prevê a iniciativa privativo do Chefe do Poder Executivo -

utilizando, portanto, o vocáb'lc "órgão" - de forma abrangente,

consoante salientado por Ives Gandra da Silva Martins, em

"Comentários à Constituição Federal".

Verificamos, portanto que não há ligação necessária

à criação de entidade com personalidade jurídica, podendo surgir,

como ocorreu na espécie, um órgão em sentido lato, em sentido

genérico. Dispôs-Se, então, sobre a situação geográfica, a

localização do órgão, a nomeação da diretoria e, até mesmo, isso foi

ressaltado pelo Ministro Néri da Silveira, a dotação orçamentária,

ou seja, nos primeiros dez anos, serão destinados ao museu, no

mínimo, cinco por cento, obrigatoriamente da verba da Seca -'

Estadual da Cultura. Logo, temos um diploma que versa shre
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competências e que deveria ter contado, quartO 
O t)ro'tc, com a

iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

Acompanho o Ministro Néri da Silveixa, defedo a

liminar.

2
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PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDA N. 2.302-1 - medida liminar

PROCED.	RIO GRANDE DO SUL
RELATOR	MIN. NRI DA SILVEIRA

REQTE.	: GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ADVDOS.	: PGE-RS - PAULO PERETTI TORELLY E OUTRO

REQDA.	: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Decisão	o Tribunal., por unanimidade, deferiu o

pedido de medida cautelar para suspender a eficácia da Lei n
11.456, de 10 de abril de 2000, do Estado do Rio Grande do Sul.
Votou o presidente. Ausente, justificadameflt e o Senhor Ministro

Nelson Jobim. Plenário, 02.5.2001.

Presidência do Senhor Ministro Carlos veiloso.
Presentes à sessão os Senhores Ministros Moreira Alves, Nri. da
Silveira, Sydney SancheS, sepúlveda Pertence, Celso de Mello, Marco
Aurélio, limar Gaivão, Maurício Corrêa e Elien Graci-e.

Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo BiLndeirO.

Coordenador
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COORD. DE ANÁLISE DE JURISPRUDÊNCIA
D.J. 05.12.2003

03/09/2003	EMFNTÁRIONO21356	TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.417-5 SÃO PAULO

RELATOR:	MIN. MAURÍCIO CORRÊA
REQUERiNTE:	GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO

ADVOGADA:	PGE-SP - ROSALI DE PAULA LIMA
ADVOGADOS:	PGE-SP - JOSÉ MAURÍCIO CANARGO DE LAET E OUTROS

PtiRiDA:	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
EST/VL)UAL 10539/00. DELEGACIA DE ENSINO. DENOMINAÇÃO E ATRIBUIÇÕES.
ALTERAÇÃO. COMPETÊNCIA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SIMETRIA. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS-MEMBROS. VETO. REJEIÇÃO E PROMULGAÇÃO DA
LEI. vício FORMAL: MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO PODER
EXECUTIVO.
a. Delegacia de ensino. Alteaçào da denominação e das
atribuições da entidade. Iniciativa de lei pela Assembléia
Legislativa. Impossibilidade. 'Competência privativa do Chefe do
Poder Executivo para deflagrar o processo legislativo sobre matérias
pertinentes à Administração Pública (CF/88, artigo 61, § 10, 11,
"C,/).	Observância	pelos	estados-membros	às	disposições	da
Constituição Federal, em razão da simetria. Vício de iniciativa.
2. Alteração da denominação e das atribuições do órgão da
Administração Pública. Lei oriunda de projeto da Assembléia
Legislativa. Veto do Governador do Estado, sua rejeição e a
promulgação da lei. Subsistência do atentado à competência reservada
ao Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria. Vício
formal insanável, que não se convalida.

Ação	julgada	procedente	para	declarar	a
inconstitucionalidade da Lei 10539, de 13 de abril de 2000, dc

Estado de São Paulo.

A C Ó R D À o

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, na
conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por
unanimidade de votos, julgar procedente a ação e declarar a
inconstitucionalidade da Lei n° 10.539, de 13 de abril de 2000, do

iáo de São Pa
Br -	03 de setem o de 2003.

10 CORRÊA	PRESIDENTE E RELATOR
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	 TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.417-5 SÃO PAULO

RELATOR:	MIN. MAURÍCIO CORRA
REQUERENTE:	GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA:	PGE-SP - ROSALI DE PAULA LIMA
ADVOGADOS:	PGE-SP - JOSÉ MAURÍCIO CAMARGO DE L1LET E OUTROS
REQUERIDA:	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

R E L A T 6 R :c O

O SENHOR MINISTRO MAURÍCIO CORRA : O Governador do

Estado de São Paulo, com fundamento no inciso V do artigo 103 da

Constituição Federal, propõe a presente ação direta de

inconstitucionalidade da Lei estadual 10539, de 13 de abril de 2000,

cujo teor é o seguinte:

"Art. 1° - Fica mantida, como unidade integrante da
Secretaria de Estado da Educação, a Delegacia de Ensino
de Ayaré, criada pela Lei n 10.051, de 06 de fevereiro
de 1968.

Parágrafo único - A Delegacia de Ensino de Avaré, a
que se refere este artigo, fica com a denominação
alterada para Diretoria de Ensino de Avaré, permanecendo
com as respectivas atribuições e área de atuação
previstas na legislação vigente até 09 de abril de 1999

Art. 2 0 - Fica revigorada a legislação vigente até
09 de abril de 1999, no que diz respeito à Delegacia de
Ensino de Avaré.

Art.3 0 - As despesas com a execução desta lei
correrão por conta das dotações próprias constantes do
orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art.4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação."

2. Trata-se de lei, de iniciativa parlamentar, que manteve a

unidade da Delegacia de Ensino de Avaré na estrutura administrativa

da Secretaria de Estado da Educação, alterando a sua denominação

para Diretoria de Ensino de Avaré.

STF O 02
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Alega o requerente que a criação da norma impugnada

violou o princípio da reserva legal, pelo fato de que a matéria é de

iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme dispõe o

artigo El, § 1 0 , II, "e", da Carta Federa11.

4. Colaciona precedentes desta Corte, que entende aplicáveis

ao caso.

5. A Assembléia Legislativa do Estado prestou informações

(f is. 23/26), defendendo a constitucionalidade da norma impugnada,

sob o fundamento de que a competência atribuída aos estados-membros

pelo § 1 0 do artigo 25 da Constituição Federal autoriza não só o

Governador do Estado, mas também os parlamentares, a efetuarem

alterações na estrutura administrativa estadual.

O Tribunal, ao julgar o pedido liminar, deferiu a medida

cautelar, para suspender a eficácia da norma impugnada, em acórdão

assim ementado:

"EMENTA: MEDIDA CAUTELAR PARA SUSPENDER A VIGÊNCIA
DA LEI N° 10.539, DE 13.04.2)00, DO ESTADO DE SÃO PAULO.
REESTRUTURAÇÃO DOS ÕRGÃOS DO SETOR EDUCACIONAL.
COMPETÊNCIA DO CHEFE DO EXECUTIVO.

2. Compete privativamente ao Governador do Estado,
pelo princípio da simetria, propor à Assembléia

1 Ari. 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;

§ 1 1 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.

2
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Legislativa projetos de :_ e i que visem a criação,
estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos da
administração pública (CF, artigo 61, § 1, II, "e")

3. Hipótese em que o projeto de iniciativa

parlamentar, transformando- se em lei, apresenta vicio

insanável caracterizado pela invasão de competência
reservada constitucionalment e ao Poder Executivo.

Medida cautelar deferida".

O Advogado-Geral da União Alvaro Augusto Ribeiro Costa

aduz que a lei paulista "cuida de matéria atinente a organização,

estruturação e atribuições da Secretaria de Estado da Educação e de

órgãos da Administração Pública" afrontando os artigos 61, § 1°, II,

'e' e 84, VI, 'a' , da Constituição Federal. Por essa razão pugna

-	pela confirmação da decisão liminar (fls . 55/58)

O Procurador-Geral da República Professor Geraldo

nieirO opina pela procedência do pedido (fls. 60/63)

É o relatório, do qual serão extraídas cópias para envio

ao senhores Ministros (RISTF, artigo 172) .

3
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VOTO

O SENHOR MINISTRO MAURÍCIO CORRA (RELATOR): Conforme

antecipei no exame da medida cautela:, o diploma legislativo em

causa altera para Diretoria de Ensino a denominação antiga do órgão,

além de restabelecer as atribuições e a sua área de atuação,

exatamente como previstas na legislação estadual vigente até 9 de

1999, tal como já explicitado no relatório.

1. Ora, como se percebe, o ato legislativo impugnado versa

sobre matéria de estrita competência do Chefe do Poder Executivo

estadual, a quem incumbe exercer, com exclusividade, a direção

superior da administração estadual, regra constante do artigo 47,

incisos II e XIV, da Constituição do Estado, de resto, em simetria

com o preceito constitucional de que compete ao Presidente da

República "a cr,iação, estruturação e atribuições dos Ministérios e

órgãos da administração pública" (CF, artigo 61, § 1°, II, "e").

3. Sem embargo do veto aposto pelo Governador do Estado

(fls. 13/16), a proposição legislativa converteu-se em lei e, por

isso mesmo, passou a apresentar vício formal insanável, tendo em

vista manifesta usurpação da competência exclusiva do requerente,

tanto mais haver ele ponderado nas razões de veto que "não bastassem

as incons ti tucional idades apontadas devo acentuar que, consoante

apontado pela Secretaria da Educação, a reorganização promovida pelo
Decreto n° 34.948, de 9 de abril de 1999, visou a racionalidade
administrativa, observando as características de cada região, e
obedeceu, outrossim, ao princípio da descentralização prevista no
artigo 238 da Carta Paulista, não havendo, pois, razões técnicas que

justifiquem a sua modificação".
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4 Ao contrário do sustentado pelo requerente, a Carta

Federal (artigo 25, caput), ao conferir aos estados a capacidade de

auto -organização e de autogoverno, impõe a obrigatória observância

de vários princípios entre os quais o pertinente ao processo

legislativo, de modo que o legislador constituinte estadual não pode

validamente dispor sobre as matérias reservadas à iniciativa

privativa do Chefe do Executivo.

Com efeito, o Pleno desta Corte pacificou jurisprudência

no sentido de que os estados-membros devem obediência às regras de

- iniciativa legislativa reservada, fixadas constitucionalmente, sob

pena de violação ao clássico modelo de tripartição de poderes

consagrado pelo constituinte originário (ADIs 872, Pertence, DJ de

6/8/93; 1060, Velioso, DJ de 23/9/94; 665, Sydney Sanches, DJ de

6/9/95; e 227, de minha relatoria, D3 de 18/5/01, dentre tantos

o'jt;rc . s com similar teor)

6. Mantenho, assim, o mesmo entendimento adotado no pedido

cautelar de que importa em afronta direta ao Texto Constitucional o

diploma legal em causa, de iniciativa parlamentar, que versa sobre

matéria reservada ao Governador pela Carta da República, em

obediência ao princípio da simetria (art. 61, § 1°, inciso II, "e"),

como é a estruturação e a especificação de atribuições da Secretaria

iucsção, órgão que integra o Poder Executivo estadual.

Ante essas circunstâncias, julgo procedente a ação e

declaro inconstitucional a Lei 10539, de 13 de abril de 2000, do

:stado de São Paulo.

02.007
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EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.417-5
PROCED. SÃO PAULO
RELATOR : MIN. MAURÍCIO CORRA
REQTF.: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVDA. : PGESP - ROSALI DE PAULA LIMA
AflVDOS. PGE-SP - JOSÉ MAURÍCIO CAMARGO DE LAET E OUTROS

ASSEMBLIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Decisão: O Tribunal, por decisão unânime, julgou
a aço e declarou a inconstitucionalidade da Lei n°

10.539, de 13 de abril de 2000, do Estado de São Paulo. Ausente,
justificadamente, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Presidência do
Senhor Ministro Maurício Corrêa. Plenário, 03.09.2003.

Presidência do Senhor Ministro Maurício Corrêa.
cesentes à sessão os Senhores Ministros sepúlveda pertence, Celso
Mello, Carlos Velioso, Marco Aurélio, Nelson jobim, Ellen Gracie,

iimdr Mondes, Cezar Peluso, Carlos Britto.

Procurador-Geral da República, Dr. Cláudio Lemos

• .c..	'----
11hz Tomima1U'

fr/	Coordenador
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COORD. DE ANÁLISE DE .JURISPRUDÊNCIA
D.J. 23.05.2003

20/03/2003	EMENTÁRIO Y2 111-8	 TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.646-1 SÃO PAULO

RELATOR s MIM. MAURÍCIO CORRA
REQUERENTE: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO : PGE-SP-ELIVAL DA SILVA RAMOS
REQUERIDA : ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONST ITUC IONAL IDADE. LEI DE
ORIGEM PARLAMENTAR. ORGANIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA.

As regras previstas na Constituição Federal para o
processo legislativo aplicam-se aos Estados-membros. Compete
exclusivamente ao Governador a iniciativa de leis que cuidem da
estruturação e funcionamento de órgãos vinculados ao Poder Executtvo
(CF, artigos 61, § 1°, II, "e"; e 144, § 6) . Precedentes.

Inconst itucional idade da Lei 10890/01, do Estado de São
Paulo. Ação julgada procedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, na
conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por
unanimidade de votos, julgar procedente a ação para declarar a
inconstitucionalidade da Lei n° 10.890, de 20 de setembro de 2002,
do Estado de São Paulo.

Brasília, 20 de março de 2003.

STF 1O.C32
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20/03/2003
	 TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.646-1 SÃO PAULO

RELATOR : MIN. MAURÍCIO CORRIA
REQUERENTE: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO : PGE-SP-ELIVAL DA SILVA RAMOS
REQUERIDA : ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRI9

O SENHOR MINISTRO MAURÍCIO CORRA: O Governador do Estado

de São Paulo propõe, com base nos artigos 102, 1, "a" e 103, V, da

Carta Federal, ação direta de inconstitucionalidade da Lei Estadual

10890, de 20 de setembro de 2001, cujo teor é o seguinte:

"Art. 1' - Os Municípios que abriguem unidades

prisionais serão priorizados com o aumento de seus
efetivos pertencentes , Polícia Militar do Estado de São
Paulo, sempre que novos soldados sejam formados e

incorporados.
Art. 2 1 - O Poder EXeCUtIVO regulamentará esta lei.
Art. 3° - As despesas para execução desta lei

correrão à conta de dotações orçamentárias pr6prias,

suplementadas se necessário.
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de 5ua

publicação.-

2. Esclarece o requerente que a norma impugnada de origem

parlamentar, foi promulgada pela Assembléia Legislativa após a

rejeição do veto do Chefe do Poder Executivo. Afirma ter havido

vício de iniciativa, com violação ao princípio da separação dos

Poderes, dado que, na forma dos artigos 61, § 1°, II, alíneas "h" e

"e', e 84, II e VI, da Constituição Federal, aplicáveis em face do

princípio da simetria, cabe apenas ao Governador a instauraço do

processo legislativo sobre organizaçãó administrativa do Executivo

estadual.

5lE 102002
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3. Assevera que o ato normativo impugnado invade atribuição

própria do Poder Executivo, impondo regras de distribuição do

efetivo da Polícia Militar. Aduz não se tratar de simples

autorização ou indicação, mas, efetivamente, de comandos dirigidos

ao Governo que põem em risco a eficácia da organização do aparato

estatal.

4. Instada a manifestar-se 1 a Assembléia Legislativa

sustenta, inicialmente, a inadmissibilidade da ação tendo em vista a

natureza reflexa da ofensa constitucional, uma vez que a questão da

competência encontra-se regulada na Carta Estadual. Afirma que a

matéria é de iniciativa concorrente dos Poderes Executivo e

Legislativo, na forma da Constituição do Estado, razão pela qual

pede a improcedência da medida.

S.	O Tribunal, na Sessão de 01/07/02,	deferiu o pedido

liminar, em decisão assim ementada:

"EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
CAUTELAR. ORGANIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO. COMPETÊNCIA DO CHEFE DO EXECUTIVO. vício DE
INICIATIVA.
i. Compete privativamente ao Governador do Estado,
pelo princípio da simetria, a direção superior da
administração estadual, bem como a iniciativa para propor
projetos de lei que visem criação, estruturação e

atribuições de Secretarias e órgãos da administração
pública (CE', artigos 84, II e IV e 61, § 1, TI, e).

2.	Hipótese em que o projeto de iniciativa
parlamentar, transformado em lei, apresenta vício

insanável caracterizado pela invasão de competência
reservada ao Poder Executivo pela Constituição Federal.

Medida cautelar deferida." (fl. 50).

2
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6. O Advogado-Geral da União José Bonifácio Borges de

Andrada, na forma do artigo 103, § 3, da Constituição Federal,

limita-se a citar a jurisprudência da Corte acerca da matéria (fls.

55/58)

7. O Procurador-Geral da República Professor Geraldo

Brindeiro opina pela procedência da ação (fls. 60/65)

É o relatório, do qual deverão ser extraídas cópias para

distribuição aos Senhores Ministros.	7
—	 s
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VOTO

O SENHOR MINISTRO MAURfCIO CORRA (RELATOR): I questão

no demanda maiores considerações. Verifica-se, pelo relatório, que

a matéria versada nesta ação está pacificada no âmbito da Corte. Com

efeito, em tema de processo legislativo, o Estado-membro deve

observância cogente à normatizaço ditada pela Constituição Federal.

Nesses termos, é da competência exclusiva do Chefe do Poder

Executivo a iniciativa de leis que digam respeito à organização e

funcionamento de seus próprios órgãos (CF, artigos 61, §" 1, II, e,

e 84, II e VI 2 ), conforme decidiu o Tribunal na ADIMC 2417, de que

sou Relator, DJ 18/05/01; ADINC 1391, Celso de Mello, DJ 28/11/97;

Art. 61. 1 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 Supericres,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos
nesta Constituição.
ã 1" - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

II - disponham sobre:
1;..)
e) criação e extinção de Ministérios e 6r9ãos da administração pública, observado
o disposto no art. 84, VI;

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
1...)
II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da
administração federal;

VI - dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionanento da administração federal, quando não implicar
aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;
b) extinção de funç5es ou cargos públicos, quando vagos;

"(. ..)Compete privativamente ao Governador do E.tado, pelo princípio da simetria, propor à Assembléia Leislm'iva
projetos de lei que visem a criação, estruturação e afribulçPes das Secretarias e órgãos da administração pública CF,
artigo 61, § 1', 11, "e").

Hipótese em que o projeto de iniciativa parlamentar, transformando-se eis lei, apresenta vicio insanável caracterizado
pelo invasão de competência reservada cons gj/ucjona!men(e ao Poder Eecui iva.
Medida cautelar deferida. "(ADIMC 2417, de que fui relator, Di 18/05/01).

4
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ADIMC 1275, Marco Aurélio, DJ 20/10/95; ADIMC 2239, limar Galvâo, DJ

15112/00; ADIMC 2654, Pertence, D 23/08/02, entre outros julgados.

2. No caso concreto, a lei estadual, de iniciativa

exclusivamente parlamentar, disciplina a distribuição doa efetivos

da Polícia Militar do Estado, determinando a prioridade dos

Municípios que abriguem unidades prisionais no recebimento de novos

soldados. Trata-se obviamente de regra de natureza impositiva que

acaba obstando a atuação legítima do Governador na administração da

instituição a ele subordinada (CF, artigo 144,

3. Conforme deixei expresso por ocasião do julgamento

cautelar, "a lei paulista, de iniciativa parlamentar, ao versar

sobre matéria reservada ao Governador pela Carta da República, como

é a organização da Polícia Militar, órgão da estrutura do Poder

Executivo, importa eia afronta direta ao Texto Constitucional, dado

que as regras de competência para a instauração do processo

legislativo são de observância ccgente pelos Estados. Nessa

perspectiva, não procede a manifestação da Assembléia Legislativa,
até porque eventual violação também a dispositivo da Constituição

Estadual não impediria o prosseguimento desta ação".

4. Na mesma linha é a manifestação do titular do Parquet,

para quem a lei estadual, "ao versar sobre matéria reservada ao
Governador pela Carta da República, como é a distribuição do efetivo
da Polícia Militar do Estado de São Paulo, implica eia ofensa direta

-'	ao Texto Constitucional, especialmente ao disposto nos ares. 61,

inciso II, alínea "e", 84, incisos II e VI, 25, caput, e 2" (fis.

'Art. 144 ( ... )
§ 6 - As policias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se,

juntamente com as policias civis, aos Governadores dos Estados do Distrito Federal e dos Territórios.

5
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63/64). Evidenciada a inconstitucional idade formal do artigo io do

ato normativo atacado, por vício insanável de iniciativa, os demais

dispositivos dele decorrentes e dependentes seguem idêntica sorte.

Ante essas circunstâncias, julgo procedente a ação para
declarar a inconstitucionalidade da Lei 10890, de 20 de setembro de

2001, do Estado de São Paulo.

6
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PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.646-1
PROCED.: SÃO PAULO
RELATOR MIN. MAURÍCIO CORRA
REQTE.: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.: PGE-SP-ELIVAL DA SILVA RAMOS
REQDA.: ASSEMBLIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou
procedente a ação para declarar a inconstitucional idade da Lei n"
10.890, de 20 de setembro de 2001, do Estado de São Paulo, Votou o
Presidente. Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Marco
Aurélio, Presidente, e Moreira Alves. Presidência do Senhor Ministro
Ilmar Galvão, Vice-Presidente. Plenário, 20.03.2003.

Presidência do Senhor Ministro limar Galvão, Vice-
Presidente. Presentes à sessão os Senhores Ministros Sydney Sanches,
Sep6lveda Pertence, Celso de Mello, Carlos Veiloso, Maurício Corrêa,
Nelson Jobim, Ellen Gracie e Gilmar Mendes.

Procurador-Geral da República, Dr. Gerado Brindeiro.

L	as
Coordenador
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