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GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL
Procuradoria Geral do MunicÍpio Diretoria

Cascavel, 02 de dezembro de 2020.

Of. GAB n' 42912020

VETO TOTAL - PROJETO DE LEI N" 1612020

RAZOES DO VETO

Excelentíssimo Presidente,

O Prefeito Municipal de Cascavel, no uso das atribuiçÕes que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em seu art. 58, inciso V, vem por intermédio
deste, apresentar suas razões do Veto Total ao Projeto de Lei no 1612020.

Apos uma análise técnica do conteúdo do Projeto de Lei em epígrafe que
"Dispõe sobre a instituição do Programa de lntegridade nas e/npresas que

contratarem com a administração pública no municÍpio de Cascavel e dá outras
providências'l concluiu-se pelo seu veto consoante os fundamentos abaixo.

Alem do vício de iniciativa, o qual será tratado mais adiante, ao criar regras
para que empresas contratem com o Poder Executivo, a iniciativa parlamentar desafia
o quanto contido nos artigos 70 e 87, lll, da Constituição Estadual, por violar a
denominada reserva da Administração em matéria de gestão administrativa,
porquanto invadiu aspectos da administração ordinária que se situam no juízo

exclusivo do Chefe do Poder Executivo e estão imunes à intromissão do Poder
Legislativo, como já decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal:

RESERVA DE ADMTNISTRAÇÂO E SEPARAÇAO 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 (STF, ADI-MC 2.364-AL, Tribunal Pleno,

Rel. Min. Celso de Mello, 01-08-2001, DJ 14-12-2001, p. 23).

A iniciativa do legislativo, embora retrate louvável medida, ao pretender
instituir programas de integridade aptos a implementar práticas de gestão baseadas na

transparência e fiscalização, adentra na competência exclusiva do Chefe do Poder
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Executivo a quem compete a organização do seu plano de Governo, incluindo a criação
de programas que envolvam os órgãos da administração pública.

Em sua função normal e predominante sobre as outras, a Câmara elabora
leis, isto é, normas abstratas, gerais e obrigatorias de conduta. Esta é sua atribuição
específica, bem diferente daquela outorgada ao Poder Executivo, que consiste na
prática de atos concretos de administração. No exercício da função legislativa, a
Câmara está autorizada a editar normas gerais, abstratas e coativas a serem
observadas pelo Prefeito.

A Câmara não pode arrogar a si a competência para autorizar a prática de
atos concretos de administração. A Lei municipal de iniciativa parlamentar sobre o

assunto usurpa a reserva da Administração, com ofensa ao princípio da separação dos
poderes (art. 70, Constituição Estadual).

Nos entes políticos da Federação, dividem-se as funçÕes de governo: o
Executivo foi incumbido da tarefa de administrar, segundo a legislação vigente, por
força do postulado da legalidade, enquanto que o Legislativo ficou responsável pela

edição das normas genéricas e abstratas, as quais compõem a base normativa para

as atividades de gestão.

Essa repartição de funções decorre da incorporação à Constituição brasileira
do princÍpio da independência e harmonia entre os Poderes (art. 2.o), preconizado por

[/ontesquieu, e que visa a impedir a concentração de poderes num único orgão ou

agente, o que a experiência revelou conduzir ao absolutismo.

A tarefa de administrar o Município, a cargo do Executivo, engloba as
atividades de planejamento, organização e direção dos serviços públicos, o que
abrange, efetivamente, questÕes relativas a compliance.

Por intermédio da lei em questão, a Câmara cria obrigaçÕes para a

Administração. Embora elogiável a preocupação do Legislativo local a iniciativa não
tem como prosperar na ordem constitucional vigente, uma vez que a norma diz
respeito a atos inerentes à função executiva.

Cumpre registrar, que o Poder Executivo tvlunicipal tem regramento sobre a

matéria contida no Projeto de Lei ora vetado, ou seja, o Decreto tt/unicipal no'15.590
de 14 de agosto de2020, que regulamenta no âmbito do Poder Executivo Municipal, a

Lei Federal no 12.84612013, que dispÕe sobre a responsabilização administrativa de
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração.

Com efeito, a forma de prestação de serviços públicos é matéria de
preponderante interesse do Poder Executivo, já que é a esse Poder que cabe a
responsabilidade, perante a sociedade, pela eficiência da Administração.
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Sendo assim, a iniciativa do processo legislativo para criação de políticas
públicas e de gestão é privativa do Poder Executivo, pois, como assinala Manoel
Gonçalves Ferreira Filho o aspecto fundamental da iniciativa reservada está em resguardar
a seu titular a decisão de propor direito novo em matérias confiadas à sua especial atenção,
ou de seu interesse preponderante (Do Processo Legislativo, São Paulo, Saraiva, p.204).

Por esse motivo, a Constituição Estadual, em dispositivo que repete o artigo 61,

§ 1o, ll, e, da Constituição Federal, conferiu ao Governador do Estado a iniciativa
privativa das leis que disponham sobre as atribuições da administração pública e,
consequentemente, sobre os serviços públicos por ela prestados, direta ou
indiretamente. Trata-se de questão relativa ao processo legislativo, cujos princípios
são de observância obrigatória pelos Municípios, em face do artigo 87, lll e Vl, da
Constituição do Estado, tal como tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

O modelo estruturador do processo legislativo, tal como detineado e/n seus aspec/os
fundamentais pela Constituição da República - inclusive no que se refere âs
hrpóÍeses de iniciativa do processo de formação das teis - impõe-se, enquanto padrão
normativo de compulsório atendimento, à incondicional observância dos Esfados-
Membros. Precedentes: RIJ 146/388 - RTJ 150/482. (ADln no 1434-0, medida
liminar, relator Ministro Celso de Mello, DJU no 221, p. 45684).

Se a regra é impositiva para os Estados-membros, é induvidoso que também o
é para os lVlunicípios.

As normas de fixação de competência para a iniciativa do processo legislativo
derivam do princípio da separação dos poderes, que nada mais é que o mecanismo
jurídico que serve à organização do Estado, definindo órgãos, estabelecendo
competências e marcando as relaçÕes recíprocas entre esses mesmos orgãos
(Ítlanoel Gonçalves Ferreira Filho, op. cit., pp. 1 11-112). Se essas normas não são
atendidas, como no caso em exame, fica patente a inconstitucionalidade, em face de
vício de iniciativa.

Sobre isso, ensinou Hely Lopes Meirelles que se a Câmara, desatendendo a
privatividade do Executivo para esses projetos, votar e aprovar /eis sobre tais matérias,
caberá ao Prefeito vetá-las, por inconstitucionais. Sancionadas e promulgadas que sejam,
nem por isso se nos afigura que convalesçam de vício inicial, porque o Executivo não pode
renunciar prerrogativas institucionais inerenÍes âs suas funções, como não pode detegá-las
aquiescer em que o Legislativo as exerça (Direito Municipal Brasileiro, São Paulo, Malheiros,
7a ed., pp. 5aa-545).

Ademais, se a Constituição atribuiu ao Poder Executivo a responsabilidade
pelas contrataçÕes, é evidente que, pela teoria dos poderes implícitos, a ele deve
caber a iniciativa das leis que tratem sobre a matéria. Essa teoria dos poderes
implícitos - implied powers - surgiu no voto de tMarshall, proferido no leading case
McCulloch versus Maryland, de 1819, afirmando que, quando o Governo recebe
poderes no sentido de cumprir certas finalidades estatais, dispÕe também,
implicitamente, dos meios necessários de execução. Se o gove rnante tem atribuições
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para praticar certos atos, cabe-lhe igualmente exercer aquelas gue poss/ôilitem seu exercício
(Caio Mário da Silva Pereira, em "Pareceres do Consultor-Geral da República", v. 68, pp 99-
I 00).

Daí porque o Legislativo Municipal não poderia subtrair do Prefeito o exame da
conveniência e da oportunidade de criar o programa em questão e fixar as regras para

sua operacionalizaçáo. Fazendo-o, ofendeu claramente o princípio da separação dos
poderes (artigo 70 da Constituição Estadual), com a violação da iniciativa reservada do
Executivo para desencadear o processo legislativo correspondente (artigo 87, lll e Vl,

da mesma Carta).

Estas são Senhor Presidente, as razÕes a vetar o Projeto em

submeto à elevadacausa (art. 66, § 1o, da Constituicão
apreciação dos Senhores lvlembros d

Atenciosamente,

-onal

GOVERNO MUNICIPAL

Ao Excelentíssimo Vereador
ALECIO NATALINO ESPíNOLA
Presidente da Câmara Municipal
Cascavel, Paraná.

Prefe
Paranhos,
tVlunicipal

âmara de Vereadores

eral), as quais
leva
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