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PARECER TÉCNICO 

Mensagem de Veto no. 23/2023 ao Projeto de Lei nº 112/2022 

Autor : Governador do Estado 

Assunto: Mensagem encaminhando veto parcial ao Projeto de Lei no. 112/2022, de 

autoria do então Deputado Estadual Dr. Emilio Mameri, que Institui a Política 

Estadual de Atendimento à Mulher Vítima de Violência. 

 

1. RELATÓRIO 

Trata-se da Mensagem do Governador do Estado do Espírito Santo no. 

23/2023, encaminhando veto parcial ao Projeto de Lei no. 112/2022, de autoria do 

então Deputado Estadual Dr. Emilio Mameri, que Institui a Política Estadual de 

Atendimento à Mulher Vítima de Violência. 

A mensagem de veto foi recebida no dia 04.01.2023 e lida no 

expediente da Sessão Ordinária do dia 07.02.2023. Não encontramos nos autos 

evidência de sua publicação no Diário do Poder Legislativo – DPL. 

Com efeito, o presente processo legislativo foi encaminhado a esta 

Procuradoria para exame e parecer, na forma do art. 3º, XX da Lei Complementar no. 

287/2004 e, distribuída a matéria, coube-me examiná-la e emitir parecer técnico. 

É o relatório. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

Cumpre assentar que o exame a ser realizado sobre o presente 

processo limitar-se-á aos aspectos estritamente jurídicos, especialmente com suporte 

nas matrizes constitucionais e legais que norteiam o processo legiferante pátrio. Com 

efeito, não incumbe a Procuradoria invadir o mérito da proposição legislativa, muito 
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menos imiscuir-se em questões que dizem respeito tão somente aos critérios 

políticos e de oportunidade e conveniência desta Casa de Leis. 

Inicialmente, analisar-se-á o aspecto formal, ou seja, se o procedimento 

previsto no art. 66 da CE/1989 foi devidamente cumprido.  

Nos termos do art. 66, §2º.1 da CE/1989, 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 48 (quarenta e oito) horas, ao Exmo. Presidente da 

Assembleia Legislativa os motivos do veto. 

No caso em exame, houve obediência aos prazos previstos no art. 66, § 

2º, da CE/1989, porquanto o Autógrafo de Lei nº 291/2022, relativo ao Projeto de Lei 

nº 112/2022, foi entregue ao Governador do Estado no dia 23.12.2022 (fl. 83 dos 

autos do Projeto de Lei nº 112/2022), enquanto a comunicação das razões do veto 

parcial ao Presidente da Assembleia Legislativa foi recebida em 04.01.2023 (fl. 02). 

Da mesma forma, foram obedecidos os demais requisitos previstos no 

art. 66 da Constituição Estadual, tendo em vista que o veto parcial foi aposto de 

forma expressa, escrita e fundamentada. 

Assim, opina-se pela constitucionalidade do veto parcial ao Projeto de 

Lei nº 112/2022, quanto ao aspecto do procedimento, tendo em vista que foi 

obedecido o previsto no art. 66 da CE/1989. 

 
1 Art. 66. Concluída a votação de um projeto, a Assembleia Legislativa o enviará ao Governador do Estado que, aquiescendo, o sancionará. 
(...) 

§ 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. 

§ 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. 
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Cabe ressaltar que o veto terá preferência sobre outra proposição na 

Ordem do Dia, para discussão e votação, conforme dispõe o art. 216, § 1º, I2, do 

Regimento Interno 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. 2303 do Regimento Interno.  

O regime de tramitação será especial, por força do art.148, III c/c arts. 

228 a 2314 do Regimento Interno. O processo de votação será nominal, conforme art. 

200, II c/c com o artigo 202, I5, do Regimento Interno. 

Logo, constata-se que inexiste vício de inconstitucionalidade no 

procedimento de tramitação do veto parcial em foco. 

Passa-se à análise dos fundamentos jurídicos expostos pelo Exmo. 

Governador do Estado para vetar parcialmente o Autógrafo de Lei no. 291/2022, 

referente ao Projeto de Lei no. 112/2022.  

O Projeto de Lei nº 112/2022 tem por finalidade instituir a Política 

Estadual de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, nos seguintes termos 

(principais trechos): 

Art. 1º Institui a Política Estadual de Atendimento à Mulher Vítima de 
Violência, a ser implementada de forma transversal às políticas e aos 
serviços públicos, com os seguintes objetivos:  

 
2 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 

(...) 
3 Art. 230.   O veto será rejeitado quando contra o mesmo votar a maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa.  
4 Art. 228.  Recebido o projeto vetado e constatada a observância do prazo constitucional estabelecido para sanção, será imediatamente 

publicado na forma do artigo 120, com as razões do veto e despachado à Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação.  

§ 1º A partir da data do recebimento do veto, a Assembleia Legislativa terá o prazo de trinta dias para sua apreciação. 
§ 2º Será de cinco dias úteis, improrrogáveis, o prazo para que a Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação emita o seu 

parecer. 

§ 3º Decorrido o prazo do § 2º, o projeto de lei, as razões do veto e o parecer serão encaminhados à Mesa. 
§ 4º Após a leitura, o parecer será publicado e incluído na Ordem do Dia. 

§ 5º O projeto vetado e o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação serão submetidos a uma só discussão, 
podendo falar por dez minutos os líderes, o relator do veto e o autor ou autores da matéria vetada, seguindo-se imediatamente a votação. 

§ 6º A votação versará sobre o veto, votando a favor os que aprovarem e contra os que rejeitarem o veto. 

Art. 229.  Esgotado sem deliberação o prazo de trinta dias, o veto será colocado na Ordem do Dia da sessão imediata, sobrestadas as demais 
proposições até sua votação final. 

Art. 230.   O veto será rejeitado quando contra o mesmo votar a maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa.  

Art. 231.  Se o veto for rejeitado, será o projeto encaminhado ao Governador do Estado para promulgação, na forma do artigo 66, § 5º da 
Constituição Estadual. 
5 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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I - assegurar o atendimento integral à mulher vítima de violência, observados 
os princípios da dignidade da pessoa humana, da não discriminação e da não 
revitimação;  
II - aperfeiçoar os serviços especializados de atendimento à mulher vítima de 
violência, no âmbito da saúde, da rede de assistência social e do sistema de 
justiça, por meio da articulação e humanização desses serviços e da garantia 
de seu funcionamento em tempo integral;  
III - promover a cidadania e a autonomia da mulher nos âmbitos pessoal e 
social;  
IV - garantir a igualdade de direitos entre mulheres e homens em amplo 
espectro.  
(...) 
 
Art. 2º São princípios da Política Estadual de Atendimento à Mulher Vítima de 
Violência:  
(...) 
 
Art. 3º São diretrizes da atuação do Poder Público na implementação da 
Política Estadual de Atendimento à Mulher Vítima de Violência:  
I - organização, qualificação e humanização do atendimento à mulher vítima 
de violência de forma intersetorial, integrada, sistemática e coordenada;  
II - ampliação da rede de atendimento à mulher vítima de violência, com a 
efetiva articulação de órgãos públicos, entidades da sociedade civil e 
colaboradores;  
(...) 
XII - implantação de unidades públicas destinadas à prestação de 
atendimento especializado e multidisciplinar à mulher vítima de violência e 
incentivo à celebração de parcerias e convênios com entidades da sociedade 
civil para a realização dos serviços, nos termos estabelecidos em 
regulamento.  
 
Art. 4º Na implementação da Política Estadual de Atendimento à Mulher 
Vítima de Violência, poderão ser adotadas as seguintes ações:  
I - criação de casas para o abrigo provisório e emergencial de mulheres 
vítimas de violência, acompanhadas ou não de seus filhos;  
(...) 
VII - criação de banco de empregos para mulheres vítimas de violência, com 
a participação de entidades e órgãos públicos estaduais, federais e 
municipais e o estabelecimento de parcerias com o setor privado, observadas 
a vocação profissional da beneficiária e a busca de padrões remuneratórios 
compatíveis com os praticados no mercado de trabalho.  
 
Art. 5º O Poder Público Estadual manterá banco de dados relativo à violência 
contra a mulher, com o registro das seguintes informações:  
I - número de vítimas dos seguintes delitos, tentados ou consumados:  

a) feminicídio;  
b) estupro;  
c) lesão corporal;  
d) ameaça;  

II - número de medidas judiciais protetivas de urgência concedidas nos 
termos da Lei Federal nº 11.340, de 2006; 
III - número de casos de reincidência de violência doméstica e familiar.  
§ 1º Além das informações previstas neste artigo, a cor ou raça, a faixa etária, 
a escolaridade e outras características da mulher vítima de violência serão 
fornecidas pelos órgãos que realizam o atendimento e divulgadas 
semestralmente, obedecidos os critérios estabelecidos na Lei Federal nº 
13.709, de 14 de agosto de 2018.  
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§ 2º É vedada a divulgação, pelos órgãos e entidades da administração 
pública estadual, de informação relativa à servidora pública que comprove ter 
a seu favor medida protetiva de urgência, nos termos da Lei Federal nº 
11.340, de 2006.  
 
Art. 6º Serão realizados fóruns regionais e estaduais, com ampla participação 
dos órgãos públicos e de entidades da sociedade civil, para debater a política 
de que trata esta Lei e para elaborar o conjunto de ações e medidas 
adequadas a sua implementação.  
 
Art. 7º A Política Estadual de Atendimento à Mulher Vítima de Violência será 
levada em conta na formulação dos Programas de Metas do Estado do 
Espírito Santo, Planos Plurianuais, Leis de Diretrizes Orçamentárias e Leis 
Orçamentárias Anuais.  
 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

O Governador do Estado, em sua Mensagem de Veto no. 23/2023, 

apresentou, dentre outros, os seguintes fundamentos para sustentar o veto parcial ao 

dispositivo: 

“A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social – 
SESP corrobora com o entendimento da Ilma. PGE, asseverando o que 
segue: 

  

“(...) Analisando o Projeto de Lei referido, podemos observar 
que o seu texto apresenta os objetivos, os princípios e as 
diretrizes da Política pretendida, tendo ao fim sugerido 
possíveis ações aptas a atingir a finalidade almejada, o que 
evidencia o seu caráter diretivo e, sobretudo, o seu foco em 
assegurar direitos e determinações já previstas, inclusive, em 
Convenções internacionais de direitos humanos sobre o tema 
em apreço (...). Importante ressaltar que o art. 5º, no entanto, 
determina ao Poder Público estadual que mantenha banco de 
dados contendo informações de alguns delitos específicos 
(...) e que todas as informações cadastradas sejam 
divulgadas semestralmente, o que impõe uma obrigação ao 
Executivo, ferindo o princípio da separação dos poderes e, 
aparentemente, a regular iniciativa para tanto. (...) 

(...) Destacamos ainda que a proposta do Projeto de Lei em 
análise encontra-se em integral convergência com as políticas 
de prevenção previstas nos dois documentos norteadores da 
Política para as Mulheres do Estado do Espírito Santo (...).  

 

Por tais razões, impõe-se veto parcial ao Art. 5º do Autógrafo de Lei 
no. 291/2022, referente ao Projeto de Lei no. 112/2022.” 

 

Observa-se, na justificativa do Governador do Estado, que não há 

referência expressa às razões jurídicas do veto parcial. Contudo, da leitura dos 
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argumentos técnicos trazidos pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e 

Defesa Social – SESP, chega-se à imediata conclusão que o disposto no art. 5º. do 

Autógrafo de Lei no. 291/2022 invadiu a iniciativa privativa do Chefe do Poder 

Executivo e consequentemente o princípio da separação dos Poderes (art. 63, 

parágrafo único, III e VI da CE/1989).  

Concordamos com o veto jurídico parcial ao art. 5º do autógrafo de lei 

em comento. Inclusive, já havíamos manifestado opinamento pela 

inconstitucionalidade deste dispositivo, em nosso parecer técnico jurídico às fls. 23/36 

doa autos do Projeto de Lei no. 112/2022, quando concluímos pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da proposição, 

desde que com a adoção de emenda para suprimir o art. 5º, renumerando-se os 

artigos seguintes. O Coordenador da Setorial Legislativa e o Procurador Geral 

acolheram este parecer, respectivamente, às fls. 39/40 e 43 daqueles autos. 

Destacam-se alguns trechos de nosso parecer: 

“(...) Proposições de iniciativa parlamentar que objetivam instituir 
políticas públicas não podem, por um lado, ser excessivamente genéricas, de 
forma a se assemelhar a meras declarações de intenções, nem, por outro 
lado, ser muito específicas, detalhando a ação do Executivo ou criando 
atribuições a seus órgãos e configurando vício de iniciativa por afronta ao 
princípio constitucional da separação dos poderes. Verifica-se que a presente 
proposição, em linhas gerais, está dentro de limites aceitáveis para a 
instituição de uma política pública por iniciativa parlamentar, para definir 
diretrizes a serem adotadas pelo Estado no desenvolvimento dessa política.  

Apesar de citar diversas ações que seriam de responsabilidade do 
Poder Executivo, o art. 3º não se mostra formalmente inconstitucional, pois 
não impõe tais ações, colocando-as apenas como diretrizes para nortear a 
ação estatal. O mesmo se dá com o art. 4º, que menciona ações que poderão 
ser adotadas. Ainda que sejam bem específicas e que representem ações 
típicas do Poder Executivo (tais como a instalação de centros avançados, 
criação de bancos de empregos, concessão de auxílios), essas medidas são 
citadas apenas como possibilidades ou sugestões. Por isso, não se vislumbra 
qualquer traço de vício de iniciativa no caso. 

Já o art. 5º, por sua vez, determina que “o Poder Público Estadual 
manterá banco de dados (...)”. Nesse caso, entende-se que ocorre criação 
de atribuição, e, portanto, afronta o princípio da separação dos poderes, 
já que a iniciativa para promover esse tipo de medida seria do Chefe do 
Poder Executivo. Assim, recomenda-se a supressão deste artigo para 
sanar o vício formal. 

Assim, adotada a emenda sugerida, tem-se que a proposição não 
trata da criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e 
órgãos do Poder Executivo, mas sim apenas estabelece normas e diretrizes, 
vetores aptos a indicar uma política estadual de atendimento à mulher vítima 
de violência.” 
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São estas as considerações pertinentes na análise da mensagem de 

veto em análise. 

 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opina-se pela MANUTENÇÃO do veto parcial 

(Mensagem de Veto nº 23/2023) ao art. 5º. do Projeto de Lei no. 112/2022, de autoria 

do Deputado Estadual Emilio Mameri, que deu origem ao Autógrafo de Lei no. 

291/2022 e à Lei no. 11.775/2023, por obediência ao procedimento previsto no art. 

66 da CE/1989 e com base na argumentação constante deste parecer. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória/ES, 11 de fevereiro de 2023. 

 

DIOVANA BARBOSA LORIATO HERMESMEYER 

Procuradora da ALES 
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