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Nesse sentido, não cabe ao Poder Legislativo a iniciativa de leis dispondo sobre matéiia piópiia do
Poder Executivo acarretando a criação de uma obrigação, fato que resulta em inconstitucionalidade poi
interferir na independência e na harmonia dos Poderes, conforme julgado:

É inconstitucional qualquer tentativa do Poder Legislativo de definir previamente conteúdos ou
estabelecer prazos para que o Poder Executivo, em relação às matérias afetas a sua iniciativa,
apresente proposições legislativas, mesmo em sede da Constituição estadual, poi quanto ofende, na
seara administrativa, a garantia de gestão superior dada ao chefe daquele Poder. Os dispositivos do
ADCT da Constituição gaúcha, ora questionados, exorbitam da autorização constitucional de auto-
organização, interferindo indevidamente na necessária independência e na harmonia entie os
Poderes, criando, globalmente, na forma nominada pelo autor, verdadeiro plano de governo,
tolhendo o campo de discricionariedade e as prerrogativas próprias do chefe do Poder Executivo,
em ofensa aos arts. 2° e 84, II, da Carta Magna. (STF - ADI 179-RS, Relator: Ministro Dias Toffoli,
j. 19-2-2014, P, DJE de 28-3-2014.).

Ante o exposto, outra medida não se impõe senão a necessidade de veto parcial, tendo em vista a
inequívoca inconstitucionalidade formal.

Certo de ser hom*ado com a elevada compreensão de Vossas Excelências, e consequentemente com a
pronta aprovação do mencionado veto parcial, antecipo sinceros agradecimentos pelo imprescindível apoio,
subscrevendo-me com especial estima/^'^nsidera^
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Governador
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LEI N. 4.334 , DE 16 DE JULHO DE 2018.

Institui o "Janeiro Branco" no calendário do Estado

como Campanha de Estímulo ao Cuidado da Saúde
Mental e Bem Estar e dá outras providências.

0 GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. Fica instituído no mês de janeiro de cada ano como "Janeiro Branco" representando a luta de
conscientização em prol da saúde mental da população em busca da prevenção da morte autoprovocada,
depressão e ansiedade.

Art. 2°. VETADO.

1 - VETADO.

II - VETADO.

III - VETADO.

Art. 3°. VETADO.

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado deT^ndôni^jm JL6 de julho de 2018, 130° da República.
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