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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 

PARECER TÉCNICO - JURÍDICO 
 

 

MENSAGEM DE VETO Nº 85/2018 

AUTOR: Governador do Estado do Espírito Santo  

EMENTA: “ Mensagem nº 085/2018, do Governador do Estado, encaminhando 

veto total ao Projeto de Lei nº 154/2018, de autoria do Deputado Sergio Majeski, 

que dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à pesquisa, à produção e a 

disponibilização de recursos de Tecnologia Assistiva, na forma que 

especifica.” 

 

 

RELATÓRIO 

       

Trata-se de mensagem governamental de nº 85/2018, encaminhando o veto total ao 

Projeto de Lei nº 154/2016, Autógrado de Lei n° 67/2018, de autoria do Deputado 

Sérgio Majeski, que dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à pesquisa, à 

produção e a disponibilização de recursos de Tecnologia Assistiva, na forma 

que especifica”. 

 

Segundo a manifestação do Exmo. Sr. Governador do Estado, em que pese o justo 

propósito que norteou a iniciativa parlamentar, a Procuradoria Geral do Estado 

(PGE), com fulcro nas análises realizadas pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, 

Inovação e Educação Profissional (SECTI) e pela Secretaria de Direitos Humanos 

(SEDH), ao analisar os aspectos constitucionais, manifestou-se pelo veto total ao 

presente autógrafo de lei. 

 

A Mensagem de Veto encontra-se publicada no Diário do Poder Legislativo do dia 

04/07/2018. 
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Após veio a esta Procuradoria para exame e parecer técnico - jurídico, na forma do 

disposto no art. 121 do Regimento Interno (Resolução n° 2.700/09). 

 

É o relatório. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

Com amparo nos artigos 66, § 2° da Constituição Estadual, Excelentíssimo 

Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 085/2018, informa a este Poder 

que vetou totalmente o Projeto de Lei n° 154/2016 transformado no Autógrafo de 

Lei n° 67/201, de autoria do Deputado Sergio Majeski, que “dispõe sobre a Política 

Estadual de Incentivo à pesquisa, à produção e a disponibilização de recursos de 

Tecnologia Assistiva, na forma que especifica.” 

 

Ainda em suas considerações o Sr. Governador expõe as seguintes razões do veto: 

 
“Reserva de iniciativa. Invasão da competência privativa do Chefe do Poder 
Executivo Estadual para legislar sobre matéria administrativa. Embora seja 
válido e louvável o objetivo da proposta em análise, qual seja, de criar 
mecanismos que incentivem a pesquisa, a produção e a promoção da 
utilização de recursos de tecnologia assistiva, bem como a garantia de 
disponibilidade e emprego de tecnologias adequadas às pessoas com 
deficiência, o presente autógrafo de lei incorreu em inconstitucionalidade 
formal, evidenciada pela inobservância do procedimento exigido pelos 
artigos 61, inciso II, alínea ‘’e’’ e 84, incisos II e IV, alínea ‘’a’’, da 
Constituição Federal e artigo 63, parágrafo único, incisos III e VI , da 
Constituição Estadual. 
 
Trata-se, portanto, de proposta que pretende gerar despesa sem a 
necessária dotação orçamentária, cria política de ordem social, interferindo 
na organização, nas atribuições, nas competências e na estrutura inerente 
ao Poder Executivo, cuja atuação privativa é do chefe do poder executivo. O 
art. 3º do presente autógrafo, por exemplo, ao dispor sobre a distribuição 
dos recursos de tecnologia assistida aos cidadãos com deficiência, traz, 
ainda que implicitamente, o estabelecimento de diretrizes para organização 
estatal, mais especificamente criando obrigações a Secretaria de Estado de 
Direitos Humanos - SEDH e Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Educação Profissional SECTI, a quem caberá a avaliação do 
usuário, seleção ou confecção do recurso apropriado à pessoa com 
deficiência, bem como a elaboração de estratégias para o desempenho 
funcional do recurso disponibilizado. Quando da aprovação do projeto e 
posterior transformação do mesmo neste autógrafo de lei que, ora, se 
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analisa, a parte que trata da distribuição dos recursos foi retirada. Todavia, 
em nada modifica os objetivos do mencionado artigo, uma vez que, para 
viabilizar a política pretendida, alguns procedimentos por parte das 
secretarias e órgão estaduais são necessários, de modo que cabe ao 
Governador do Estado a competência para dar início a processo legislativo 
de leis que estabeleçam tais obrigações. Deveras, é somente do Chefe do 
Executivo a competência para, de acordo com a conveniência, oportunidade 
e disponibilidade de recursos, dar início ao processo legislativo das leis 
referentes à organização e atribuições dos órgãos da administração direta. 
No que concerne especificamente à criação de programas, campanhas e 
políticas públicas, como é o caso do presente autógrafo, o Supremo 
Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que essas normas são 
inconstitucionais, por afrontarem o Constituição Federal (ADI 2799/RS. 
Tribunal Pleno. Relator Ministro Marco Aurélio. Julgado em 01/04/2004. 
Publicado em 21/05/2004 // ADI 1144/RS. Tribunal Pleno. Relator Ministro 
Francisco Rezek. Julgado em 23/02/1995. Publicado em 04/05/2001 // ADI 
3178/AP. Tribunal Pleno. Relator Ministro Gilmar Mendes. Julgado em 
27/09/2006. Publicado em 02/03/2007 // ADI 3180/AP. Tribunal Pleno. 
Relator Ministro Joaquim Barbosa. Julgado em 17/05/2007. Publicado em 
14/06/2007). Verifico, por fim, que parágrafo único do art. 2º, quando trata 
do estabelecimento de incentivos à realização da política, tais como 
mecanismos de estímulo fiscal às empresas e pesquisadores, também é 
possível notar a interferência parlamentar no funcionamento e organização 
da Administração Pública. Tratam-se de medidas que quando efetivadas 
implicam, evidentemente, o aumento de despesas sem a necessária 
indicação dos recursos orçamentários disponíveis para tanto, em afronta ao 
art. 152, I, da Constituição Estadual. Sendo assim, o autógrafo de lei em 
análise, de iniciativa parlamentar, ao invadir competência do Poder 
Executivo, pretendendo instituir política estadual e promover ações com 
vistas a incentivar a pesquisa, a produção e a promoção da utilização de 
recursos de tecnologia assistida no Estado do Espírito Santo, incorreu em 
vício de inconstitucionalidade conforme já evidenciado. Conclui-se que o 
Autógrafo de Lei nº 67/2018 deve ser objeto de veto total.” 

 

“Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de características 

interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, prática e 

serviços que objetivam promover a funcionabilidade, relacionada à atividade e 

participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, 

visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social.” 

(www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/publicacoes/tecnologia-assistiva) 

 

Neste sentido, destacamos que a Constituição Estadual, em seu art. 66, §2º, é clara 

ao preceituar que, se o Chefe do Poder Executivo considerar o Projeto no todo ou 

em parte inconstitucional, poderá vetá-lo totalmente ou em parte, observando o 
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prazo constante no mencionado artigo, e após decorrido o mesmo, em quarenta e 

oito horas comunicará ao Presidente da Assembleia Legislativa.   

 

Assim, o Governador do Estado, neste caso, impôs o veto total ao Projeto de Lei 

nº 154/2016, alegando que a matéria interfere na estrutura e nas atribuições do 

Chefe do Poder Executivo conforme preceitua o Art. 63 paragrafo único da 

Constituição Estadual, conforme vejamos:  

 

Art. 63 (...)  
 
Parágrafo único: São de iniciativa privativa do Governador do Estado 
as leis que disponham sobre:  
 

I: (...) 

 

III: organização administrativa e pessoal da administração do Poder 

Executivo. 
 
VI: criação, estruturação e atribuições das Secretárias de Estado e 
órgãos do Poder Executivo. 

 

 

Neste contexto, a iniciativa peca por vício formal tendo em vista que é de 

competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Estadual legislar sobre 

atribuições inerentes àquele órgão, ainda que a sua execução não acarrete ônus ao 

Poder Executivo, consoante o art. 3° do Autógrafo de Lei em comento, pois ao Chefe 

do Alcaide Estadual caberá a implementação, gerenciamento e manutenção do 

referido Programa através de seu órgão competente. 

 

Oportunamente, referente ao assunto em foco citaremos a ADI 2577 RO de teor 

assemelhado: 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
249, DE 01 DE OUTUBRO DE 2001, QUE AUTORIZA O 
PODER EXECUTIVO A DISPOR SOBRE A REMUNERAÇÃO 
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DOS INTEGRANTES DA CARREIRA DA POLÍCIA CIVIL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 61, § 1º, II, a e c, 
63, I, e 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A Lei 
Complementar impugnada regula a remuneração e o regime 
jurídico de servidores públicos, sem iniciativa do Governador 
do Estado. 2. Incide, pois, em violação ao art. 61, § 1º, inciso 
II, letras a e c, c/c artigo 25, todos da Constituição Federal. 3. 
Ação Direta julgada procedente, declarando o S.T.F. a 
inconstitucionalidade da L.C. nº 249, de 01.10.2001, do 
Estado de Rondônia. 4. Plenário. Decisão unânime. 

(STF - ADI: 2577 RO, Relator: SYDNEY SANCHES, Data de 
Julgamento: 03/04/2003, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 
DJ 16-05-2003 PP-00090 EMENT VOL-02110-01 PP-00170) 

 

Conforme citado no julgado, o Estado Democrático brasileiro tem como cláusula 

pétrea constitucional a separação e a harmonia entre os poderes, estampado no Art. 

2° da Carta da República. 

 

Além do mais, a iniciativa de leis referente à organização administrativa e secretarias 

de estado, compete ao Chefe do Poder Executiva a autonomia de legislar sobre o 

assunto.    

 

Ressalte-se que o veto terá preferência sobre outra proposição na Ordem do Dia, 

para discussão e votação, conforme dispõe o art. 216, § 1º, I, do Regimento Interno1 

e o quórum para sua rejeição dar-se-á por maioria absoluta dos membros da 

Assembleia Legislativa, na forma dos art. 66, § 4º, da Constituição Estadual e art. 

230, do Regimento Interno2. 

 

                                                 
1 Art. 216. Preferência é a primazia na discussão ou na votação de uma proposição sobre outra na Ordem do Dia.  

§ 1º As proposições terão preferência para discussão e votação na seguinte ordem:  
I - veto; 
2
 Art. 230. O veto será rejeitado quando contra o mesmo votar a maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa. 

Identificador: 310033003700300033003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Mensagem de veto nº 85/2018 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

6 

 

Quanto ao regime de tramitação, será o especial, por força do artigo 148, inciso III 

c/c artigos 228 a 231 do Regimento Interno. O processo de votação será o 

nominal, conforme o artigo 200, inciso II c/c com o artigo 202, inciso I, do Regimento 

Interno3. 

 

São estas as considerações pertinentes na análise da mensagem de veto em 

análise. 

 

 

CONCLUSÃO 

  

Desta forma, somos pela MANUTENÇÃO DO VETO TOTAL aposto ao Projeto de 

Lei n° 154/2016, Autógrafo de Lei n° 67/2018, de autoria do Deputado Sérgio 

Majeski, conforme as razões citadas no parecer. 

 

 

É como opinamos. 

 

 

Assembleia Legislativa, 10 de Agosto de 2018.  

 

 

Carli Margarida Guarnier Silva 

Procuradora 

 

                                                 
3
 Art. 200. São dois os processos de votação:  

(...) 
II - nominal; 
Art. 202. A votação nominal será utilizada:  
I - nos casos em que seja exigido quorum especial para votação, à exceção dos previstos neste Regimento; 
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