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Mensagem de veto n.º: 129/2018  

Autor (a): Governador do Estado 

Assunto: Mensagem nº 129/2018 do Governador do Estado, encaminhando veto 

parcial aposto ao Projeto de Lei nº 16/2018, da Deputada Luzia Toledo que Institui a 

Semana de Incentivo à Adoção Tardia. 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

 

O procurador designado emitiu parecer técnico jurídico pela manutenção 

do veto parcial aposto ao Projeto de Lei nº 16/2018 (Autógrafo de Lei nº 116/2018). 

 

Data máxima vênia ao entendimento do procurador que se manifestou 

pela manutenção parcial do veto total; entendo que toda a matéria tratada no projeto 

de lei em tela é constitucional conforme razões expostas às fls. 12/17 do citado PL 

16/2018. 

Os parágrafos §1º e §2º do art. 2º da norma em questão não acarretam 

nenhuma interferência administrativa na gestão do Chefe do Poder Executivo. 

 

Logo, na presente situação deve-se aplicar o seguinte entendimento 

jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 

1º, 2º E 3º DA LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO DO 

AMAZONAS. (...) Ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada 

não cria ou estrutura qualquer órgão da Administração Pública local. Não 

procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só 

poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo. As hipóteses de 

limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus 

clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil - matérias relativas 

ao funcionamento da Administração Pública, notadamente no que 

se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. Precedentes. 
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(...) (ADI 3394, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado 

em 02/04/2007) (original sem destaque) 

 

Sob esse ponto de vista, portanto, não existem óbices jurídicos à 

implementação dos parágrafos §1º e § 2º do art. 2º da norma de iniciativa parlamentar. 

 

Elucidativo é o voto do SENHOR MINISTRO EROS GRAU, relator da ADI 

3.394/AM, já citada neste parecer:  

(...)  

2. Afasto, desde logo, a alegada inconstitucionalidade formal por vício de 

iniciativa, já que, ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada 

não cria ou estrutura qualquer órgão da Administração Pública 

local. Também não procede a alegação de que qualquer projeto de 

lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do 

Executivo estadual. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar 

estão previstas, em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição do 

Brasil, dizendo respeito às matérias relativas ao funcionamento da 

Administração Pública, notadamente no que se refere a servidores e 

órgãos do Poder Executivo. Não se pode ampliar aquele rol, para 

abranger toda e qualquer situação que crie despesa para o Estado-

membro, em especial quando a lei prospere em benefício da 

coletividade.  

 

O conteúdo dos parágrafos vetados são no sentido de dar ampla 

publicidade aos procedimentos de adoção. Não se está criando nenhum procedimento 

apenas no sentido de intensificar a publicidade parra que mais pessoas tomem 

conhecimento do procedimento de adoção tardia. 

 

Portanto, o trecho vetado em análise enquadra-se nesse contexto de 

aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, fazendo 

cumprir o princípio constitucional da publicidade da administração pública. 
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Dito isto, não vislumbro vício formal de inconstitucionalidade, haja vista 

que a matéria tratada pela proposição não está no rol de iniciativas reservadas, logo, 

não existe óbice para que a iniciativa emane do parlamento.  

 

Por não me perfilhar ao entendimento do procurador designado, opino 

pelo NÃO ACOLHIMENTO do parecer técnico jurídico, por entender que a matéria 

versada no Autógrafo de Lei n.º 116/2018 é CONSTITUCIONAL, e deve ser 

consequentemente REJEITADO O VETO DO GOVERNADOR. 

 

Vitória/ES, 25 de setembro de 2018. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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