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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
MENSAGEM Nº 129/2018 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 
Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

Transmito à V. Exa. e dignos Pares, 
amparado no artigo 66, § 2º e § 3º da Constituição 
Estadual, as razões do VETO PARCIAL ao 
Autógrafo de Lei nº 116/2018

de autoria 
da Deputada Luzia Toledo, referente ao Projeto 
de Lei nº 16/2018, para cumprimento das 
formalidades constitucionais de praxe. 

 
Em que pese o justo propósito que norteou 

a iniciativa parlamentar, a Procuradoria Geral do 
Estado (PGE), ao apreciar os aspectos 
constitucionais, manifestou-se pelo veto parcial ao 
presente Autógrafo de Lei, pelas razões e 
argumentos que seguem transcritos:  

 
Da competência remanescente do 

Estado para a matéria do Autógrafo de 
Lei - § 1° do art. 25 da CF. Via de regra, 
a instituição de datas comemorativas 
configura um dos elementos de 
constituição do perfil cultural de um 
povo, cuja disciplina se encontra no art. 
24 IX da Constituição Federal. No 
presente caso, a questão vai além, haja 
vista que a referida data comemorativa 
busca conscientizar e incentivar a 
população quanto à adoção de crianças e 
adolescentes que estão acima da faixa 
etária considerada pelos candidatos à 
adoção, questão esta que se insere no art. 
227 da Constituição da República. De 
acordo com o art. 24, a competência para 
legislar sobre os temas ali previstos é 
concorrente entre os entes da Federação. 
Portanto, é certa a competência estadual 
para legislar sobre o tema em foco. 
 
Na hipótese em exame, o art. 1º do 
Autógrafo de Lei pretende incluir no 

de uma data comemorativa, por si só, não 

implica em vício de inconstitucionalidade, 
uma vez que não possui o condão de 
interferir na organização nem no 
funcionamento da administração estatal, 
tão pouco de impor ao Poder Executivo 
obrigações relativas à implantação de 
políticas públicas. Diante disso, é possível 
afirmar que não há vícios de 
inconstitucionalidade nos arts. 1º e caput 
do art. 2º do Autógrafo de Lei em análise, 
eis não estabelecem atribuições ao Poder 
Executivo. 
 
Todavia, da análise dos parágrafos 1º e 2º 
do art. 2º da presente proposta é possível 
perceber que disciplinam matéria 
tipicamente administrativa, haja vista 
que, ao fixarem os objetivos da semana 
comemorativa impõem obrigações ao 
Poder Executivo, afetando a 
independência dos Poderes do Estado. 
Tal disposição está em desacordo com os 

Constituição Federal e artigo 63, 
parágrafo único, incisos III e VI, da 
Constituição Estadual, que versam sobre 
as competência privativas do Chefe do 
Poder Executivo. 
 
Os mencionados dispositivos dispõem 
sobre as ações a serem implementadas na 
Semana de Incentivo à Adoção Tardia, 
quais sejam, intensificar a publicidade 
dos procedimentos para adoção e dos 
dados cadastrais das crianças e 
adolescentes aptos a serem adotados, bem 
como do número de pretendentes, perfil 
etário e realização de eventos em 
cooperação. Isso constitui interferência 
ilegítima do Poder Legislativo na 
Administração estadual. A Constituição 
Federal de 1988 conferiu ao Chefe do 
Poder Executivo a prerrogativa exclusiva 
para disciplinar os temas diretamente 
afetos à Administração Pública, 
consoante dispõem os artigos 61 e 84 da 
Carta. 
 
Assim, tendo em vista o que dispõem os 
artigos supracitados, qualquer projeto de 
lei que intente vincular o Chefe do Poder 
Executivo no exercício de sua 
competência quanto à gestão da 
Administração deve ser rejeitado pela sua 
inconstitucionalidade. É o que se verifica, 
inclusive, do posicionamento já 
consolidado pelo Supremo Tribunal 
Federal (ADI-MC 2300/RS, Medida 
Cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, Relator(a): Min. 
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Ilmar Galvão, Julgamento:  05/10/2000, 
Órgão Julgador: Tribunal Pleno). 
 
No que concerne especificamente à 
criação de programas, campanhas, 
semanas e políticas públicas, o Supremo 
Tribunal Federal também já se 
manifestou a respeito da questão, 
conforme os julgados: ADI 2799 MC/RS 
(Medida Cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, Relator(a):  Min. 
Marco Aurélio, Julgamento:  01/04/2004, 
Órgão Julgador:  Tribunal Pleno) e ADI 
1144/RS (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, Relator(a):  Min. 
Eros Grau, Julgamento:  16/08/2006, 
Órgão Julgador:  Tribunal Pleno). 
 
Diante dos apontamentos feitos, infere-se 
que o Poder Legislativo não pode 
constranger o Poder Executivo a tomar 
medidas no sentido de promover a 
aludida Semana, pois, conforme 
demonstrado, a atuação do Poder 
Executivo no que tange à implantação de 
quaisquer políticas públicas possui 
natureza discricionária, cabendo tão 
somente ao Governador do Estado decidir 
se realizará, ou não, ações relativas à 
Semana instituída pelo Autógrafo de Lei 
em apreço. Conclui-se que o Autógrafo Nº 
116/2018 deve ser objeto de veto parcial, 
tendo em vista padecer de 
inconstitucionalidade os parágrafos 1º e 
2º do art. 2º, conforme evidenciado 

 
 
Como se verifica, o presente Autógrafo 

incorre, em parte, em vício de inconstitucionalidade 
por ofensa ao disposto nos artigos 61, §1º, inciso II, 

Constituição Federal e artigo 63, parágrafo único, 
incisos III e VI, da Constituição Estadual, razão pela 
qual se impõe o veto jurídico parcial ao Autógrafo 
de Lei nº 116/2018, §§ 1º e 2º do artigo 2º, 
referente ao Projeto de Lei nº 16/2018. 
 

Vitória, 31 de agosto de 2018. 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 130/2018 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 
Legislativa
Deputado Erick Musso 

Encaminho à apreciação da Assembleia 
Estabelece 

obrigatoriedade de apresentação do Cartão de 
Vacinação no ato da matrícula em escolas da rede 

. 
 

A proposta visa estabelecer a 
obrigatoriedade, em todo o território estadual, da 
apresentação do Cartão de Vacinação dos alunos de 
até dezoito anos de idade, no ato da matrícula, em 
todas as escolas da rede pública ou particular, que 
ofereçam educação infantil, ensino fundamental e 
ensino médio. 
 

A finalidade do projeto é resguardar os 
direitos fundamentais das crianças e adolescentes, 
dentre os quais a obrigação de promover a vacinação 
nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, 
conforme estabelece o art. 14 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente-ECA (Lei Federal nº 8.069/1990). 
 

Visa, também, dar efetividade aos programas 
de vacinação, que se destinam a preservar o bem 
comum da prevenção e promoção da saúde, sem que 
se crie com isto qualquer empecilho ao processo de 
matrícula, visto que este direito é preservado 
mediante concessão de prazos para regularização das 
vacinas, assim como é admitida a sua dispensa, 
mediante recomendação médica. 
 

Diante das considerações acima expostas, 
Senhor Presidente e Senhores Deputados, solicito o 
empenho de Vossas Excelências no sentido de 
aprovar o presente Projeto de Lei. 

 
Vitória, 10 de setembro 2018. 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
 

PROJETO DE LEI Nº 239/2018 
 

Estabelece obrigatoriedade de 
apresentação do Cartão de 
Vacinação no ato da matrícula em 
escolas da rede pública ou privada. 

 
Art. 1º É obrigatória, em todo o território estadual, a 
apresentação do Cartão de Vacinação no ato da 
matrícula dos alunos de até dezoito anos de idade, em 
todas as escolas da rede pública ou particular, que 
ofereçam educação infantil, ensino fundamental e 
ensino médio. 
 
Art. 2º O Cartão de Vacinação deverá estar 
atualizado, contendo os atestados de todas as vacinas 
consideradas obrigatórias, em consonância com as 
disposições do Ministério da Saúde e da Secretaria de 
Estado da Saúde.  
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