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Assunto: LEI 16.674/18 - AÇÃO DIRETA DE

INCONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR DEFERIDA

- DELIBERAÇÃO SOBRE VETO PARCIAL

Interessada: SECRETARIA GERAL

PARLAMENTAR

Senhor Procurador - Chefe:

Trata-se de consulta formulada pela E. Secretaria

Geral Parlamentar acerca da possibilidade de deliberação sobre veto

parcial a projeto convertido em lei, cuja eficácia foi suspensa por

decisão liminar em sede de controle concentrado de constitucionalidade

pelo E. TJ/SP.

De fato, por meio de R. decisão monocrática de

caráter liminar o eminente relator da ADI n. 2105073-97.2018.8.26.0000

deferiu a "suspensão da eficácia da Lei Estadual n. 16.674, de 13 de

março de 2018, do Estado de São Paulo, até julgamento definitivo da

presente ação." "

Ocorre que pende deliberação cameral desta ALESP

sobre os vetos opostos pelo Sr. Governador ao artigo 2°, incisos e'

parágrafos do projeto que desaguou na indigitada lei.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Palácio 9 de Julho

PROCURADORIA

É O breve relatório. Opino.

E relevante estabelecer como premissa para

responder a esta consulta que o efeito da mencionada decisão liminar

proferida na AOI não atinge o plano da validade ou existência da

norma, ou seja, de seu pertencimento ao sistema jurídico, que é um

sistema de normas. No dizer de 8088101
, "A validade de uma norma

jurídica, indica a qualidade de tal norma, segundo a qual existe na

esfera do direito ou, em outros termos, existe como norma jurídica. Dizer

que uma norma jurídica é válida significa dizer que faz parte de um

ordenamento jurídico real, efetivamente existente numa dada

sociedade". Disso se dessume que a norma encartada na Lei estadual n.

16.674/18 pertence ao sistema normativo, ou seja, existe.

A decisão judicial de caráter precário em comento

produz efeito no plano da vigência2 da lei, vale dizer, a sua aptidão para

reger de maneira cogente comportamentos no "mundo do ser" a que se

destina. Em suma, malgrado a liminar, a Lei n. 16.674/18 existe, mas

agora já não pode ser aplicada pelos seus destinatários.

Se a Lei existe no sistema jurídico, e ela somente

deixará de existir caso revogada ou julgada procedente AOI, é possível

se deli,berar sobre a parte do projeto originário que nele não ingressou

por força do veto (parcial) do Executivo. É cediço que a sua eventual

derrubada - total ou parcial - não gera um novo diploma legal, nem uma

norma de "valor reforçado" por conta do quórum especial (§4° do art. 66

da CF e art. 234, caput, do RIALESP), mas textos que se amalgamam e

conferem sentido e completude à lei, compondo a norma jurídica3
, tal

1 808810, N. in O Positivismo Jurídico: Lições da Filosofia do Direito.
2 Optou-se pela mesma terminologia adotada por 808810 que considera eficácia como
elemento não normativo, mas como fenômeno que se recolhe do comportamento social dos
destinatários da norma. Eficaz para 808810 é a norma que é respeitada pela comunidade de
seus destinatários.
3 Para 808810, a norma jurídica é uma proposição prescritiva, quer dizer, um conjunto d~
palavras que têm um significado. (in Teoria da Norma Jurídica).
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como na proposição originariamente aprovada e submetida à sanção ou

vet04
. É o que se recolhe do disposto no RIALESP:

Art. 234 .

§ 2° - Se se tratar de projeto vetado parcialmente, as
disposições aprovadas serão promulgadas com o mesmo
número da lei originária.

Dito isso, concluo que a liminar não impede que

esta Casa delibere sobre o veto parcial à Lei que existe, mas cuja

vigência se encontra suspensa, aplicando-se-Ihe, caso aprovada, o

disposto no §1° do artigo 234 do RIALESP. Eventual derrubada do veto

será o móvel de introdução dessas normas ao sistema jurídico, que

existirão, mas não produzirão efeitos no plano social a que se destinam,

em vista de que accessorium sequitur pelagus. Em outras palavras, os

dispositivos sobre os quais recaiu o veto, caso este venha a ser

derrubado, somente terão vigência se e quando julgada improcedente a

ADI em final deliberação pelo E. TJ/SP, ou caso revista a decisão

liminar.

Na hipótese de derrubada do veto total ou parcial,

sugiro que se oficie ao E. Desembargador Relator da precitada ADI,

dando-se ciência do fato.

E o parecer, sub censura.

Procuradoria, 06 de ..j,unho de 2018.
f

Y-uri -Carajelescov
__-PfôCU ra"dor da ALESP

............ ---- ....... ~-. :"'" I

\..._. _OAB/SP 1,31.223
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4 Neste caso, não se cuida de correções de textos legais, de sorte a não se aplicar o disposto
no §4° do art. 1° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
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