
 

 

Brasília/DF, 23 de julho de 2015 

Parecer nº. 012/2015 

 

 

Ilustríssimos Senhores Diretores/Coordenadores Executivos da 

Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do 

Ministério Público da União - FENAJUFE, 

 

 

Ref.: Análise do veto presidencial do PLC 28/2015 

 

 

INTRODUÇÃO 

 Foi solicitada à Assessoria Jurídica Nacional da 

FENAJUFE, representada pelo escritório Cezar Britto Advogados 

Associados, a emissão de parecer jurídico com vistas a analisar o veto 

integral da Presidenta Dilma Rousseff ao PLC 28/2015, que propõe reajuste 

salarial aos servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da 

União. 

 O objetivo, no caso, é observar possíveis ilegalidades 

e/ou inconstitucionalidades, a fim de munir esta Federação com subsídios 

capazes de questionar juridicamente o veto. 



 

 

ANÁLISE  

O veto é o instituto utilizado pelo Presidente da República 

como forma de manifestar sua discordância ao Projeto de Lei. 

Há quem entenda que o veto consiste no direito do Chefe do 

Poder Executivo, no caso da Presidenta da República, em exercer uma 

espécie de fiscalização sobre a qualidade das deliberações ocorridas no 

Poder Legislativo, tendo em vista que submete a matéria vetada a uma nova 

deliberação . 

Outros entendem que por ser um poder constitucional (art. 

66, CF), seria uma forma da Presidenta da República desaprovar o projeto 

de lei do Poder Legislativo, no caso de iniciativa do Supremo Tribunal 

Federal, como um exercício de controle recíproco de um Poder sobre o 

outro Poder. 

Em decorrência dessa discussão, a maioria da doutrina 

atribui ao veto um caráter legislativo, como forma de o Poder Executivo 

atuar legislando e evitando excessos do Poder Legislativo. Porém, há quem 

entenda que o veto tem natureza executiva por se tratar de uma das 

prerrogativas do Chefe do Poder Executivo, possuindo cada poder suas 

funções distintas. 

Conforme a Constituição (art. 66, §1º), o Presidente da 

República só pode vetar projetos de lei com base em fundamentos de 

inconstitucionalidade, no caso do veto jurídico, ou em fundamentos de 

contrariedade ao interesse público, no caso do veto político. 



 

 

O veto jurídico atribui ao Presidente da República a 

incumbência de realizar um controle prévio de constitucionalidade dos 

projetos de leis. Ao passo que o veto político consiste em juízo de 

conveniência e oportunidade do ato normativo em questão. 

Diante dessa breve análise, e levando-se em consideração o 

recente veto da Presidenta da República Dilma Rousseff, passamos a 

análise concreta do caso, já que não existe a possibilidade do veto absoluto. 

O veto do PLC 28/2015 cumpriu, até então, suas exigências 

constitucionais quanto à fundamentação, seja ela jurídica ou política, tendo 

em vista as razões publicadas no Diário Oficial da União em 22 de julho de 

2015, bem como suas exigências temporais previstas no artigo 66 da 

Constituição Federal. 

Os fundamentos foram pela inconstitucionalidade do 

projeto, em razão de suposta violação aos artigos 37, XII
1
 e 169, §  1º, I e 

II, da Constituição Federal
2
. Os fundamentos que subsidiaram a alegação 

                                                           
1
 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:       (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 

1998) 

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores 

aos pagos pelo Poder Executivo; 

 
2
 Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e 

funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a 

qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações 

instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: (Renumerado do parágrafo único, pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos 

acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e 

as sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
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de violação ao interesse público perpassam pela conveniência e 

oportunidade da Presidenta quanto aos ajustes fiscais que estão sendo 

realizados em seu Governo.  

Agora em diante, tendo sido enviadas as razões do veto ao 

Senado Federal, ele deverá ser apreciado em sessão conjunta pelo voto da 

maioria absoluta dos Deputados e Senadores, podendo ser mantido ou 

derrubado pelo Poder Legislativo. Portanto, ainda resta a possibilidade do 

projeto de lei ser promulgado pela Presidenta da República Dilma 

Rousseff, após votação no Congresso Nacional. 

Essa é a razão, por ora, pela qual nenhuma medida judicial 

deverá ser aceita já que há possibilidade de reversão do veto pelo 

Congresso. Ademais, a jurisprudência é rasa e muito residual ao se tratar de 

matéria semelhante. O que se vê, de um modo ou de outro, são 

questionamentos para declaração de inconstitucionalidade material da 

legislação a ser posta sob o veto ou sanção. 

O Poder Judiciário, na conjuntura atual político-jurídica, 

dificilmente adentra nessas questões que permeiam a independência de 

Poderes. Vide, mutatis mutandis, o caso de apreciação de vetos em ordem 

cronológica pelo Congresso que teve o Supremo Tribunal Federal instado a 

se manifestar: 

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

LIMINAR. REQUISITOS. PROCESSO LEGISLATIVO. 

APRECIAÇÃO DE VETOS PRESIDENCIAI S (CF, ART. 

66, §§ 4º E 6º). 1. A concessão de liminar, em mandado de 

segurança, supõe, além do risco de ineficácia da futura decisão 

definitiva da demanda, a elevada probabilidade de êxito da 

pretensão, tal como nela formulada. 2. No caso, o que se 

pretende, na impetração, é provimento que iniba o Congresso 



 

 

Nacional de apreciar o Veto Parcial n.º 38/2012, aposto pela 

Presidente da República ao Projeto de Lei n.º 2.565/2011, antes 

da votação de todos os demais vetos anteriormente apresentados 

(mais de 3.000 – três mil), alguns com prazo vencido há mais de 

13 – treze – anos. 3. A medida liminar, que tem natureza 

antecipatória, não pode ir além nem deferir providência diversa 

da que deriva da sentença definitiva. Assim, no entender 

majoritário da Corte, não há como manter a determinação 

liminar ordenando ao Congresso Nacional que “se abstenha de 

deliberar acerca do Veto Parcial nº 38/2012 antes que proceda à 

análise de todos os vetos pendentes com prazo de análise 

expirado até a presente data, em ordem cronológica de 

recebimento da respectiva comunicação”. Isso porque se mostra 

pouco provável que tal determinação venha a ser mantida no 

julgamento definitivo da demanda, especialmente pela gravidade 

das consequências que derivariam do puro e simples 

reconhecimento, com efeitos ex tunc, da inconstitucionalidade 

da prática até agora adotada pelo Congresso Nacional no 

processo legislativo de apreciação de vetos presidenciais (ADI 

nº 4.029/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27.06.2012). 4. Agravo 

regimental provido. 

(MS 31816 MC-AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, 

Relator(a) p/ Acórdão:  Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal 

Pleno, julgado em 27/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO 

DJe-088 DIVULG 10-05-2013 PUBLIC 13-05-2013) 

Assim, numa análise mais sucinta e sem detalhamentos, 

aparenta-se complexo o questionamento do veto por medida judicial, em 

razão da ausência de vícios no processo legislativo, tanto formais quanto 

materiais, até então seguido nos moldes constitucionais.  

Vale salientar, contudo, alguns pontos que podem ser 

veiculados a título de questionamento ao veto. No entanto, precisam ser 

mais debatidos e elaborados pela AJN, já que o presente Parecer prevê, 

apenas, uma leitura lacônica e sem pormenores sobre a matéria. 

1. O argumento primeiro da Presidente foi o art. 37, inc. 

XII, CF. Em uma análise sumária, vê-se que o argumento do Executivo 

ignora disparidade entre servidores que ocupam cargos com mesmo nível 



 

 

de complexidade em Poderes diferentes, levando desvantagem o Judiciário. 

Em caso de estudos oficiais que comprovem tal discrepância, vislumbra-se 

impugnação judicial já que o veto, em tese, baseou-se em premissa fática 

equivocada. 

2. O segundo argumento da Presidente foi o art. 169, § 1º, 

incisos I e II, CF. Também nesse caso, caso possamos levantar, por meio 

oficial, que o impacto não é na monta suscitada pelo Executivo, há, na 

mesma linha de fundamentação, um julgamento com base fática falsa, 

suscetível de intervenção jurídica. 

 

CONCLUSÕES  

Por ser de improvável sucesso o questionamento judicial do 

veto da Presidenta da República, ao menos por ora, haja vista as suas 

razões terem sido fundamentadas nos moldes constitucionais e também 

porque o PLC 28/2015 ainda encontra-se pendente de análise do 

Congresso, seguirá a AJN em suporte e apoio ao Comando Nacional de 

Greve, posto que já determinada a sequência no movimento grevista e 

pressão dos Deputados e Senadores responsáveis pela votação no 

Congresso. 

Eis o nosso parecer! 
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