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PROTOCOLO 
RECEBIDA 

VETO Nº 001/2021 25 JAN 2021 

Veto Total ao Projeto de Lei n.º 001/2021. 
  

Cumpre-nos comunicar-lhe que, na forma do disposto na Lei Orgânica do Município, decido 
vetar integralmente o autógrafo do Projeto de Lei n.º 001/2021, originário dessa Casa de Leis, 

que “Altera o Anexo 2 da Lei Complementar 006 de 01 de setembro de 2014 e dá outras 
providências”. (texto conforme o original). 

MENSAGEM DE VETO 

AOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE MESOPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO. 

REFERÊNCIA: PROJETO DE LEI 001/2021 

Resposta ao ofício n. 004/2021 da Câmara Municipal de Mesópolis 

Veto Total ao Projeto de Lei n.º 001/2021. 

Cumpre-nos comunicar-lhe que, na forma do disposto na Lei Orgânica 
do Município, decido vetar integralmente o autógrafo do Projeto de Lei n.º 001/2021, originário 
dessa Casa de Leis, que “Altera o Anexo 2 da Lei Complementar 006 de 01 de setembro de 
2014 e dá outras providências”. (texto conforme o original). 

RAZÕES E JUSTIFICATIVAS DO VETO 

Em que pese a louvável iniciativa do Sr. Vereador autor do Projeto em 

pauta, em pretender a alteração de Lei Complementar Municipal para exigir-se cursos superior 
ou técnico aos cargos de comando, exclusivamente comissionados, resolvo pelo veto total ao 
referido Projeto de Lei. em razão de sofrer vício de origem, violar o Princípio da Separação 

dos Poderes, ofender o Princípio Federativo, sendo, portanto, inconstitucional, assim 

como desnecessário frente a Lei Orgânica deste Município e ao interesse público, pelas 

razões a seguir expostas. 

Em apertada síntese, o Projeto de Lei apresentado tem como justificativa 

a necessidade de se adequar a realidade apontada pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, no que toca às atribuições dos cargos em comissão existentes nesta municipalidade, 

efetuando exigências de formação. conforme se demonstrará abaixo. 
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VÍCIO DE ORIGEM - INCONSTITUCIONALIDADE 

Ao analisar o Projeto de Lei em comento, observo, de imediato, a sua 

inconstitucionalidade e não adequação à Lei Orgânica Municipal, por vício formal de origem. 

A função legislativa da Câmara de Vereadores é, notadamente, típica e 
ampla, porém residual, atingindo as matérias que não foram reservadas, expressa e 
privativamente, à iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Por conseguinte, ao Poder Executivo 
cabe o exercício da função de gestão administrativa, que envolve atos de planejamento, 
direção, organização e execução. 

Qualquer espécie normativa editada em desrespeito ao processo 
legislativo, mais especificamente, impondo obrigação adicional àquele que detém o poder 
de iniciativa legislativa para determinado assunto, apresentará flagrante vício de 
inconstitucionalidade. 

Dessa forma, há vício de origem no Projeto de Lei em análise, pois diz 
respeito à adição de matéria especialmente delimitada no Texto Constitucional e na Carta 
Política do Município. mais especificamente na imposição ao Poder Executivo, condutas que 
ferem a sua discricionariedade. 

Nesse sentido, por expressa previsão da Lei Orgânica do Município, nas 
matérias de competência privativamente do Chefe do Poder Executivo, não se 
admite criação de quaisquer obrigação ou imposição pelo Poder Legislativo, sob pena de 
invasão de competência e quebra do Princípio Federativo. 

Desse modo, é latente o vício constitucional de origem do Projeto de Lei 

em apreciação, uma vez que a matéria nele contida cria obrigação e ônus ao Poder Executivo, 
quando do exercício de sua competência privativa. 

É sempre importante ratificar que o Município, por meio de seu gestor, 

goza de total competência para organizar e implantar mecanismos que propiciem o efetivo 

atendimento em toda a atividade administrativa, não se admitindo criação de obrigação por via 

transversa. 

Portanto, a proposição do Projeto de Lei em exame se revela 

inconstitucional, por apresentar vício de origem (iniciativa), pois invade a iniciativa de lei 
exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal quanto impõe-lhe obrigação até então não 

previstas em Lei Complementar. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES 

OFENSA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO
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O Poder Legislativo ao adentrar na competência do Chefe do Executivo 
afronta não só o dispositivo já elencado, como também, um dos basilares princípios 
constitucionais que fundamenta o Estado Democrático de Direito, qual seja, o Princípio da 

Separação dos Poderes que está encartado no artigo 2º da Constituição Federal de 1988, in 
verbis: 

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

Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

A Separação de Poderes é um princípio jurídico-constitucional ligado ao 

ordenamento jurídico brasileiro pela sua previsão expressa no artigo 2º e, mais adiante, no artigo 
60, 4 4º, inciso II, ambos da Constituição Federal, onde resta claro que, além de ser princípio 

constitucional, é também cláusula pétrea, que é adotada por todos os Estados Democráticos de 
Direito. Neste caso, qualquer violação que o atinja deve ser tida por inconstitucional. 

Cumpre recordar aqui o ensinamento do renomado jurista Hely Lopes 
Meirelles: 

A Prefeitura não pode legislar, como a Câmara não pode administrar. 
Cada um dos órgãos tem missão própria e privativa: a Câmara 
estabelece regra para a administração; a Prefeitura a executa, 

convertendo o mandamento legal, genérico e abstrato, em atos 
administrativos, individuais e concretos. O Legislativo edita normas; o 

Executivo pratica atos segundo as normas. Nesta sinergia de funções é 
que residem a harmonia e independência dos Poderes, princípio 
constitucional (art. 2º) extensivo ao governo local. Qualquer atividade, 
da Prefeitura ou Câmara, realizada com usurpação de funções é nula 
e inoperante (...) todo ato do Prefeito que infringir prerrogativa da 
Câmara — como também toda deliberação da Câmara que invadir ou 
retirar atribuição da Prefeitura ou do Prefeito — é nulo, por ofensivo ao 
princípio da separação de funções dos órgãos do governo local (CF, 
art. 2º c/c o art. 31), podendo ser invalidado pelo Poder Judiciário. 

Sobre o tema cabe transcrever trecho da obra de José Afonso da Silva: 

São esses apenas alguns exemplos do mecanismo dos freios e 

contrapesos caracterizadores da harmonia ente os Poderes. Tudo isso 

demonstra queos trabalhos do Legislativo e do Executivo 
especialmente, mas também do Judiciário, só se desenvolverão a 
bom termo se esses órgãos se subordinarem ao princípio da 
harmonia, que não significa nem o domínio de um pelo outro, nem a 

usurpação de atribuições, mas a verificação de que ente eles há de 

haver consciente colaboração e controle recíproco que, aliás, integra 
o mecanismo, para evitar distorções e desmandos. A desarmonia, 
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porém, se dá sempre que se acrescem atribuições, faculdades e 
prerrogativas de um em detrimento de outro. 

Direito Municipal Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 2006, 15º Ed.., pp. 
708, 712, atualizada por Márcio Schneider Reis e Edgard Neves da Silva. 

  

Destarte, quando a pretexto de legislar, o Poder Legislativo 
administra, editando leis de efeitos concretos, ou que equivalem, na prática, a verdadeiros atos 

de administração, viola a harmonia e independência que deve existir entre os Poderes. 

Esta é exatamente a situação verificada no Projeto de Lei em apreço. 

Sobre a temática tem-se jurisprudência: 

A sanção do projeto de lei não convalida o vício de 
inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa, 
A ulterior aquiescência do Chefe do Poder Executivo, mediante sanção 
do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, não 
tem o condão de sanar o vício radical da 
inconstitucionalidade. Insubsistência da Súmula n. 5/STF. Doutrina. 
Precedentes. (ADI 2.867, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 3-12- 
03, DJ de 9-2-07). No mesmo sentido: ADI 2.113, Rel. Min. Cármen 

Lúcia, julgamento em 4-3-09, Plenário, DJE de 21-8-09; ADI 1.963-MC, 
Rel. Min. Maurício Corrêa, julgamento em 18-3-99, DJ de 7-5-99; ADI 
1.070, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 29-3-01, Plenário, 
DJ de 25-5-01. (grifei). 

  

    

  

  

  

  

Ante todo o acima exposto, salta aos olhos a existência de vício de 
“ iniciativa e consequente violação ao Princípio da Separação dos Poderes, ofensa ao Princípio 

Federativo no Projeto de Lei em pauta. 

Portanto, verifico que o objeto do Projeto de Lei, ora vetado, resultará em 

nítido impacto direto na discricionariedade da administração municipal em ofensa a 
reconhecido princípio constitucional, caso venha a ser implementado. 

Diante do exposto, em razão de padecer de vício de inconstitucionalidade 
material e formal, aliada a contrariedade ao interesse público, decido pelo VETO ao Projeto de 
Lei n.º 001/2021. 

Sem mais para o momento, renovo protestos de elevada estima e 

consideração. 

Jales-SP, 22 de janeiro de 2021. 
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