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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

MENSAGEM DE VETO Nº 22/2021  

AUTOR: Governador do Estado  

EMENTA: Mensagem nº 145/2021 - Encaminha Veto Total ao Autografo de Lei n.º 

96/2021 que "Assegura o direito ao parto humanizado nos estabelecimentos 

públicos de saúde do Estado e dá outras providências correlatas". 

 

I - RELATÓRIO 

 

O Exmo. Governador do Estado encaminha as razões de Veto Total ao 

Autografo de Lei n.º 96/2021, de autoria do Deputado Doutor Hércules, relacionado 

ao Projeto de Lei nº 405/2017.  

 

A mensagem de veto foi protocolizada no dia 12/07/2021, lida no expediente 

do dia 13/07/2021.  

 

Não consta publicação no Diário do Poder Legislativo. 

 

Em seguida, considerando o disposto no art. 228, caput, do Regimento Interno, 

que estabelece o procedimento especial para apreciação de vetos nesta Casa de 

Leis, recebeu encaminhamento para esta Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação, com o fim de elaboração de Parecer. 

 

É o relatório.  

 

II – PARECER DO RELATOR 

 

2.1- Constitucionalidade do veto total aposto pelo Exmo. Governador do 

Estado do Autografo de Lei n.º 96/2021, de autoria do Deputado Doutor 
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Hércules, relacionado ao Projeto de Lei nº 405/2017. Obediência ao 

procedimento previsto no art. 66 da Constituição Estadual. 

 

A teor do art. 66 da Constituição Estadual, o Exmo. Governador do Estado 

pode, no prazo improrrogável e peremptório de 15 (quinze) dias úteis, vetar de forma 

irretratável e expressa, total ou parcialmente, projeto de lei aprovado pelo Poder 

Legislativo fundamentando-se na existência de inconstitucionalidade (veto jurídico) 

ou de contrariedade ao interesse público (veto político), devendo, em seguida, 

comunicar, dentro de 48h (quarenta e oito horas), ao Exmo. Presidente da 

Assembleia Legislativa os motivos do veto.  

 

Caso decorra in albis o prazo de 15 (quinze) dias úteis, sem que tenha havido 

sanção expressa ou veto, ocorrerá sanção tácita do projeto de lei, caso em que o 

Exmo. Governador do Estado deve promulgar a lei no prazo de 48h (quarenta e oito 

horas), sob pena de, não o fazendo, transferir essa competência ao Exmo. 

Presidente da Assembleia Legislativa e, sucessivamente, ao Exmo. Vice-Presidente 

da ALES. 

 

Para melhor compreensão da matéria, cumpre transcrever o art. 66 da 

Constituição Estadual:  

 

Art. 66. Concluída a votação de um projeto, a Assembleia Legislativa o 

enviará ao Governador do Estado que, aquiescendo, o sancionará.  

§ 1° Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Governador do Estado 

importará sanção.  

§ 2° Se o Governador do Estado considerar o projeto, no todo ou em parte, 

inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou 

parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do 

recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente 

da Assembleia Legislativa os motivos do veto.  

§ 3° O veto parcial deverá abranger texto integral de artigo, de parágrafo, de 

inciso ou de alínea.  

§ 4º O veto será apreciado pela Assembleia Legislativa dentro de 30 (trinta) 

dias, a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da 

maioria absoluta dos Deputados. 
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§ 5° Se o veto for rejeitado, será o projeto enviado ao Governador do 

Estado para promulgação.  

§ 6° Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no § 4°, o veto será 

colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais 

proposições até sua votação final.  

§ 7° Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo 

Governador do Estado, nos casos dos §§ 1° e 5°, o Presidente da 

Assembleia Legislativa a promulgará. Se este não o fizer em igual prazo, 

caberá ao Vice-Presidente fazê-lo. 

 

In casu, houve obediência aos prazos previstos no art. 66, § 2º, da 

Constituição Estadual. 

 

Da mesma forma, foram obedecidos os demais requisitos previstos no art. 66 

da Constituição Estadual, tendo em vista que os vetos foram apostos de forma 

expressa, escrita e fundamentada.  

 

Em suma, opina-se pela constitucionalidade do veto total aposto pelo Exmo. 

Governador do Estado do Autografo de Lei n.º 96/2021, de autoria do Deputado 

Doutor Hércules, relacionado ao Projeto de Lei nº 405/2017, por obediência ao 

procedimento previsto no art. 66 da Constituição Estadual. 

 

2.2- Análise dos fundamentos jurídicos expostos pelo Exmo. Governador do 

Estado para veto total ao Autografo de Lei n.º 96/2021, de autoria do Deputado 

Doutor Hércules, relacionado ao Projeto de Lei nº 405/2017. 

 

Conforme exposto alhures, o Exmo. Governador do Estado vetou de forma 

total o Autografo de Lei n.º 96/2021, de autoria do Deputado Doutor Hércules, 

relacionado ao Projeto de Lei nº 405/2017, com fulcro em parecer de lavra da 

Procuradoria Geral do Estado. 

 

Assim narra o Governador em suas razões de veto: “Em que pese o justo 

propósito que norteou a iniciativa parlamentar, a Procuradoria Geral do Estado - 
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PGE, ao apreciar os aspectos constitucionais, manifestou-se pelo veto total ao 

presente Autógrafo de Lei, pelas razões e argumentos que seguem transcritos:” 

 

““(...) Sob o prisma jurídico-constitucional, a matéria tratada no autógrafo em 

análise encontra-se inserta na esfera de competência legislativa privativa do 

Governador do Estado, nos termos do art. 61, §1º, inciso II, “b”, da CF/88 e 

art. 63, parágrafo único, III, da Constituição Estadual: 

 

Constituição Federal 

Art. 61. [...] 

§1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: [...] 

II - disponham sobre: [...] 

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, 

serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios; [...] 

 

Constituição Estadual 

Art. 63 [...] 

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis 

que disponham sobre: [...] 

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder 

Executivo; [...] 

 

De fato, a despeito das nobres intenções do legislador, e do aplausível 

mérito da norma proposta, o autógrafo acaba interferindo diretamente na 

execução dos serviços de saúde prestados pelos hospitais públicos, 

estabelecendo novas atribuições e, com isso, elevando os custos 

cotidianos destes órgãos.  

  

 Desse modo, por mais nobre que tenha sido o intento do legislador, o 

autógrafo em análise termina por ampliar as atribuições funcionais de agentes 

públicos e de órgãos da administração pública. 

 

Tem-se aí o que se denominou de “reserva de administração”, a qual, 

consoante lição de Canotilho, consiste em “um núcleo funcional da administração 
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‘resistente’ à lei, ou seja, um domínio reservado à administração contra as 

ingerências do parlamento” 1.  

 

Exatamente por isso, a jurisprudência da Corte Suprema é pacífica quanto à 

inconstitucionalidade de lei de iniciativa parlamentar que verse sobre esses temas, 

seja pela expressa violação dos dispositivos citados (e da reserva de administração), 

seja pela violação do princípio da separação de poderes (art. 2º, da CF).  

 

São estas as considerações pertinentes para a proposição em análise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Canotilho, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7 ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 739. 
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PARECER Nº                    /2021 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO é pela MANUTENÇÃO DO VETO TOTAL aposto pelo Exmo. 

Governador do Estado ao Autografo de Lei n.º 96/2021, de autoria do Deputado 

Doutor Hércules, relacionado ao Projeto de Lei nº 405/2017. 

 

Plenário Rui Barbosa, em        de                     de 2021. 

 

____________________________________ PRESIDENTE 

 

_______________________________________ RELATOR 

 

_______________________________________ MEMBRO 

 

_______________________________________ MEMBRO 

 

_______________________________________ MEMBRO 

 

_______________________________________ MEMBRO 

 

_______________________________________ MEMBRO 
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