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Mesópolis, 04 de março de 2022. 

OFÍCIO Nº 045/2022 
  

Exma. Sr.2, 

MARIA INÊS RIBEIRO 
D.D. Presidente da Câmara Municipal 

Mesópolis/SP 

  

Senhora Presidente, 

Venho através do presente cumprimentá-la e ao mesmo tempo 

dirigir a Vossa Excelência, para encaminhar a MENSAGEM DE VETO AO PROJETO 

DE LEI Nº 002, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 DE AUTORIA DO LEGISLATIVO — 

AUTÓGRAFO DE Nº. 007/2022, para apreciação dessa colenda Câmara de Vereadores. 

Certo de poder contar com atenção dos nobres Vereadores, para 

este Projeto de Lei, reiteramos a Vossa Senhoria, nossos sinceros protestos de elevada 

estima e distinta consideração. 

   Atenciosamente, 

JOSÉ CARLOS DA SILVA 
Prefeito Municipal 

caem 
Es a e ES; 

2 9 MAR 2022 

OA MA      
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VETO AO PROJETO DE LEI Nº 002, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 DE AUTORIA 

DO LEGISLATIVO - AUTÓGRAFO DE Nº. 007/2022. 

Cumpre-nos comunicar-lhes que, na forma do disposto no $ 

1º do art. 53 da Lei Orgânica do Município de Mesópolis, VETEI integralmente o projeto 

de Lei de autoria do Legislativo — Referente ao Autógrafo de nº. 007/2022, que cria a 

Assistência Jurídica Municipal do Município de Mesópolis e dá outras providências. 

RAZÕES E JUSTIFICATIVAS DO VETO 

Em que pese o Nobre intuito dos Vereadores com a 

propositura do presente Projeto de Lei, o mesmo não reúne condições de ser convertido 

em Lei, impondo-se seu Veto Integral, na conformidade das razões que passamos a 

expor. 

A Constituição Federal em seu artigo 24, inciso XII assim 

dispõe: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 

sobre: 

(....) 
XIII - assistência jurídica e Defensoria pública; 

Mais à frente a Constituição Federal em seu art. 134, 

prescreve: 

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do 

regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção 

dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, 

dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos 

necessitados, na forma doinciso LXXIV do art. 5º desta Constituição 

Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014) 
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Tanto a Assistência Jurídica quanto a Defensoria 

Pública são instituições de Estado, uma vez que o texto constitucional não outorgou 

tais poderes aos municípios. 

Em que pese este ter sido o entendimento que sempre 

prevaleceu, recentemente o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da 

ADPF 279 — (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental), onde foram 

questionadas leis do município de Diadema, por maioria de votos, os ministros 

entenderam que as normas do município não ofendem o pacto federativo, porque 

amplia o acesso à justiça. 

A ADPF 279 foi proposta pela Procuradoria-Geral da 

República (PGR) contra dispositivos da Lei municipal 735/1983, que criou a 

assistência judiciária de Diadema, e da Lei Complementar municipal 106/1999, que 

dispõe sobre a estrutura e as atribuições da Secretaria Municipal de Assuntos 

Jurídicos. 

Vejam nobres vereadores que no município que serviu 

de parâmetro para a propositura do vosso projeto de lei, há uma Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos, ou seja, há uma estrutura administrativa em pleno 

funcionamento, ou seja, além de advogados para defender os interesses dos mais 

necessitados, certamente existe uma estrutura com espaço físico, secretárias, 

salas de atendimento, etc. 

No caso do município de Mesópolis, sequer temos uma 

Procuradoria Jurídica devidamente instalada, temos somente um procurador 

concursado que atua na defesa dos interesses do município e não de terceiros. 

Para viabilizar o funcionamento da Assistência Jurídica 

Municipal, necessário que se crie uma estrutura administrativa com espaço físico e 

servidores para atender esta demanda, ou seja, realização de concurso público
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para contratação de advogados, cuja atribuição seja atender os interesses de 

terceiros na Assistência Jurídica Municipal. 

De modo que referido projeto de lei para ser implantado, 

alteraria a estrutura administrativa do município, pois, criaria uma “pasta” que ora 

inexiste, e demandaria a criação de cargos específicos de advogado para atuar na 

referida Assistência Jurídica Municipal. 

Ocorre nobres vereadores, que é vedado pela 

Constituição Federal, projeto de lei de iniciativa do legislativo que disponha sobre 

a criação de cargos e altere a estrutura administrativa do município, a teor do que 

dispõe o artigo 61, S 1º, alíneas a; b., cuja reprodução é obrigatória nas 

Constituições Estaduais e Leis Orgânicas Municipais devido ao princípio da 

simetria, ainda que tais leis estabeleçam novas despesas para o município, 

vejamos: 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 

membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 

Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal 

Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos 

cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

$ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 

Il - disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta 

e autárquica ou aumento de sua remuneração; 

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

serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios; 

No final do ano de 2016, o STF julgou em regime de 

repercussão geral o RE 878.911/RJ, definindo que o parlamentar municipal, 

vereador, pode apresentar projeto de lei que tenha previsão de despesas para o 3
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Poder Executivo, ou seja, para o município, com exceção daquelas elencadas no 

art. 61 da Carta Constitucional. 

Ou seja, a decisão do STF em repercussão geral 

definiu a tese 917 para reafirmar que: “Não usurpa competência privativa do 

Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a 

Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos 

nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61,8 15 la, ce e, 

da Constituição Federal).” 

  

  

  

Desta forma, sem maiores delongas, o projeto de Lei nº 

002 de 21 de fevereiro de 2022, de autoria do legislativo municipal, possui vício 

insanável em seu nascedouro, é o que chamamos de vício de iniciativa, pois, a 

competência para legislar sobre referida matéria é de competência exclusiva do 

Chefe do Executivo. 

Por todo o exposto, à vista das razões ora explicitadas, 

demonstrando os óbices que impedem a sanção do referido projeto de lei, em 

virtude de sua inconstitucionalidade, apresentamos VETO TOTAL ao mesmo. 

/| 
Mesópolis, 24 de fevereiro de 2022. 

  

José C saflos da Silva 
Prefeito Municipal 

  

  

    

  

      

Exma. Sr.2, Aprovaco por | As OO votos. 

MARIA INÊS RIBEIRO mesóroLis, OL Ou PALONAS 
D.D. Presidente da Câmara Municipal PRESIDENTE a er a 

SECRETÁRIO: ess ai Mesópolis/SP Ê OA ndo Cfr, mo so 
] 

 


