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PARECER TÉCNICO 
 

 

MENSAGEM DE VETO nº 155/2018 

AUTOR: Governador do Estado 

EMENTA: Encaminha veto total ao Projeto de Lei nº 

44/2017 (Autógrafo de Lei nº 121/2018), que acrescenta 

o §5º, ao artigo 1º, da Lei nº 8.870, de 19 de maio de 

2008. 
 

 

- RELATÓRIO 

 

Trata a presente Mensagem Governamental nº 155/2018, de autoria do 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, de veto total ao Projeto de Lei 

nº 44/2017 (Autógrafo de Lei nº 121/2018), de autoria do Deputado Almir 

Vieira, por entendê-lo detentor de vício de inconstitucionalidade, por violação 

do princípio da segurança jurídica, previsto no inciso XXXVI, do artigo 5º, da 

Constituição Federal. Para tanto, o veto aposto se fundamenta no parecer da 

Procuradoria Geral do Estado (PGE), cujo fundamento foi integrado ao corpo 

da referida Mensagem. 

 

Não obstante, em procedimento interno desta augusta Assembleia Legislativa, 

a Mensagem de veto total aposto ao Projeto de Lei 44/2017 (Autógrafo de Lei 

nº 121/2018) foi protocolizada, na Secretaria Geral da Mesa, no dia 29 de 

outubro de 2018 e, em continuidade, a referida Mensagem de Veto foi lida na 

Sessão Ordinária realizada no dia 30 do mesmo mês e ano. 

 

Após, foi a Mensagem Governamental publicada no Diário do Poder 

Legislativo – DPL do dia 30 de outubro de 2018, às páginas 03 e 04. Por fim, 

a Mensagem Governamental foi distribuída a esta Procuradoria para efeito de 

exame e edição do parecer técnico, no que tange a sua constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e técnica legislativa empregada em sua feitura. 

 

Este é o relatório sucinto. Passo a fundamentar a análise desenvolvida. 
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- FUNDAMENTO 

 

Conforme já grifado, o objeto da arguição de antijuridicidade do Projeto de Lei 

nº 44/2017 (Autógrafo de Lei nº 121/2018), por parte do Chefe do Poder 

Executivo, converge para o fato de, em tese, ter ocorrido infringência ao 

comando constitucional endereçado no inciso XXXVI, do artigo 5º, da 

Constituição Federal, por violação do princípio da segurança jurídica. 

 

Para sustentar a argumentação de inconstitucionalidade do mencionado 

Autografo de Lei, a Mensagem de Veto se funda em parecer da Procuradoria 

Geral do Estado (PGE); a saber: 

 
“(...) A Lei nº 8.870/2008 traz regramentos que devem ser 

cumpridos para a denominação de quaisquer estabelecimentos, 

instituições, prédios e obras situados no Estado do Espírito Santo. 

Desse modo, a legitimidade de modificações e acréscimos 

pretendidos devem observar os preceitos estabelecidos nos 

dispositivos da aludida norma.  
 

Tal não ocorre, contudo, com o autógrafo de lei em análise. 

Verifica-se, com efeito, a falta de clareza na redação conferida ao 

alvitrado § 5º, que parece ter por objetivo trazer o regramento 

específico para denominação de Delegacia de Polícia ou Batalhão 

no Estado e, portanto, não possui total correspondência com o caput 

do artigo ao qual deve estar vinculado. Aliás, o Projeto de Lei nº 

44/2017 que deu origem a este autógrafo, continha regras 

disciplinadoras para a denominação de Delegacias de Polícia Civil, 

Batalhões de Polícia Militar e Batalhões de Bombeiro Militar e que 

a redação do presente autógrafo de lei é fruto de emendas 

parlamentares.  
 

Ao pretender acrescentar o parágrafo 5º ao art. 1º da Lei 

8.870/2008, da forma como foi disposta no presente autógrafo, o 

legislador estadual não guardou pertinência temática, harmonia e 

simetria à Lei nº 8.870/2008. Pelo contrário, criou um parágrafo 

que não tem relação com a cabeça do dispositivo no qual pretende 

ser acrescentado. O artigo trata da denominação de 

‘estabelecimentos, instituições, prédios, rodovias e obras do 

Estado’. A redação apresentada, totalmente descontextualizada, 
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pode ensejar diversas interpretações que tornam o dispositivo 

incompreensível.   
 

Em síntese, o parágrafo não disciplina o caput, trazendo nova 

matéria, aparentemente específica para a denominação de 

Delegacias de Polícia e Batalhões, algo que deveria estar disposto 

em outro artigo, como preconiza a boa técnica legislativa. 
 

Sobre a elaboração e redação de leis, os art. 7º, II e 11, I, a, e III, b 

e c, da Lei Complementar Federal nº 95/98, impõe que a forma com 

que os dispositivos das leis precisam estar para que possam atingir 

seu propósito.  
 

É de se assinalar, portanto, sob o aspecto da técnica legislativa, que 

eventual previsão nesse sentido deveria ser objeto de dispositivo 

autônomo, próprio para a denominação de Delegacias de Polícia e 

Batalhões situados no Estado, e não de inserção de parágrafo ao 

art. 1º da Lei Estadual nº 8.870/2008 como se pretende, na medida 

que este trata da questão de forma mais abrangente. 
 

A técnica legislativa se destina principalmente a contribuir para a 

produção de um Direito positivo coerente e de qualidade, que 

permita sua aplicação clara e precisa às relações interpessoais. 

Logo, tenho que a forma com que está disposto o enunciado que se 

pretende inserir no art. 1º da Lei Estadual nº 8.870/2008, não 

expressa de forma clara e lógica o seu objetivo, podendo gerar 

dificuldades de interpretação e insegurança jurídica no âmbito de 

sua aplicação.  
 

Conclui-se, portanto, que o Autógrafo nº 121/2018 deve ser objeto 

de veto total, tendo em vista que padece de vício de 

inconstitucionalidade, na medida em que cria norma em que o 

parágrafo 5º não tem relação com o caput do artigo no qual está 

inserido, violando a boa técnica legislativa, que tem esteio 

constitucional, na medida em que imprescindível para dar 

concretude ao princípio da segurança jurídica.” 

(GRIFOS DE NOSSA AUTORIA) 

 
Para efeito de cotejo técnico com o fundamento da Mensagem de Veto, nota-se 

que a redação atual da Lei nº 8.870/2008 é a seguinte: 

 
“Art. 1º A escolha de denominação para os estabelecimentos, 

instituições, prédios, rodovias e obras do Estado só poderá recair em 

nomes de pessoas falecidas que tenham se destacado por notórias 

qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade. 
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§ 1º Não poderá haver, no mesmo município, mais de um 

estabelecimento, instituição, prédio, rodovia e obra de propriedade 

do Estado com igual denominação. 
 

§ 2º É vedada a escolha de nome de pessoa condenada por ilícito 

praticado contra os direitos humanos, por crime contra a 

administração pública e por envolvimento com a repressão nos 

governos militares desde que o processo tenha transitado em julgado. 
 

§ 3º Os estabelecimentos, instituições, prédios, rodovias e obras do 

Estado poderão conservar, excepcionalmente, a denominação já 

adotada na data da publicação desta Lei, mesmo que contrarie o que 

dispõe o “caput” deste artigo. 
 

§ 4º A comprovação do falecimento se dará por meio de certidão de 

óbito. 
 

(...)” 

 

Por seu turno, o Autógrafo de Lei nº 121/2018, visa acrescentar o §5º, ao artigo 

1º, da Lei nº 8.870/2008; in verbis: 

 
“Art. 1º .............................. 
 

(...) 
 

§ 5º. No local conterá a placa com o nome da Delegacia de Polícia 

ou do Batalhão juntamente com um pequeno histórico do 

homenageado.” 

 

Desta compreensão, extrai-se o diagnóstico jurídico de que realmente a Lei nº 

8.870/2008 (em especial o seu artigo 1º) versa sobre regramentos que devem 

ser cumpridos para a denominação de quaisquer estabelecimentos, instituições, 

prédios e obras situados no Estado do Espírito Santo; ao passo que a redação 

do pretenso §5º é específica, pois tratar exclusivamente sobre “Delegacia de 

Polícia” e de “Batalhão”. Assim, a pretensão do Autógrafo de Lei nº 121/2018 

é, realmente, incompatível com o dispositivo do caput, do artigo 1º, da Lei nº 

8.870/2008. Inclusive, pode gerar efetivamente interpretações danosas e 

conflitantes com a teleologia da lei hoje em vigor. Vale dizer que é razoável a 

argumentação da Procuradoria Geral do Estado (PGE) no que tange in casu, a 

existência de violação do Princípio Constitucional da Segurança Jurídica. 
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Em escala técnica, a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das 

leis são regradas pela Lei Complementar Federal nº 95/1998
1
, sendo que tal 

legislação, em seu artigo 10, inciso II, disciplina que os “artigos” serão 

desdobrados em “parágrafos” ou “incisos”. E frente a este “desdobramento” 

tem-se a compreensão de que deve existir nexo de coerência estrutural 

normativa e de interdependência lógica. Mas, indubitavelmente o dito §5º não 

retrata possuir coerência estrutural normativa e interdependência lógica com o 

artigo 1º da Lei nº 8.870/2008, por ser “específico”, ao passo que este último 

tem finalidade “geral”. Este topoi jurídico ora firmado fica evidente e cristalino 

frente ao que dispõe o artigo 11 da Lei Complementar Federal nº 95/1998: 

 
“Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, 

precisão e ordem lógica, observadas, para esse propósito, as 

seguintes normas: 
 

I - ...................... 
 

II - ..................... 
 

III - para a obtenção de ordem lógica: 
 

a) ......................; 
 

b) ......................; 
 

c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos 

complementares à norma enunciada no caput do artigo e as 

exceções à regra por este estabelecida; 
 

d) ......................;”   

 
Em conclusão final, o Projeto de Lei nº 44/2017 (Autógrafo de Lei nº 

121/2018), de autoria do senhor Deputado Almir Vieira, é formalmente 

inconstitucional, por violação do Princípio Constitucional da Segurança 

Jurídica. E disto tem-se como desdobramento reflexo também do 

entendimento esculpido na Mensagem de Veto Total aposto. 

 

Outrossim e salvo melhor juízo técnico/jurídico, resta confirmado in totum a 

pertinência jurídica da Mensagem de Veto Total aposto ao dito Projeto de Lei 

nº 44/2017 (Autógrafo de Lei nº 121/2018), de modo que entendemos que o 

referido veto deve ser mantido. 

                                                           
1
 A normatização da Lei Complementar Federal nº 95/1998 se aplica no Estado do Espírito Santo por 

determinação expressa da Lei Complementar Estadual nº 168/1999. 
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- DISPOSITIVO 

 

EX POSITIS, somos pela MANUTENÇÃO DO VETO TOTAL aposto ao 

Projeto de Lei nº 44/2017 (Autógrafo de Lei nº 121/2018). 
 

É o nosso entendimento. 

 

Vitória, 31 de outubro de 2018. 
 

 

GUSTAVO MERÇON 

Procurador Legislativo 
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