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Vitória, 09 de agosto de 2018. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 116/2018 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Erick Musso 

  

Transmito a V. Exª. e dignos Pares, 

amparado no artigo 66, § 1º da Constituição Estadual, 

as razões de VETO TOTAL ao Autógrafo de Lei nº 

105/2018, que “Declara a Festa da Polenta 

patrimônio cultural imaterial do Estado do Espírito 

Santo”, de autoria do Deputado Jamir Malini, 

aprovado nessa Casa, relacionado ao Projeto de Lei 

nº 215/2017, para cumprimento das formalidades 

constitucionais de praxe. 

 

Em que pese o justo propósito que norteou a 

iniciativa parlamentar, a Procuradoria Geral do 

Estado (PGE), ao apreciar os aspectos 

constitucionais, manifestou-se pelo veto total ao 

presente Autógrafo de Lei, pelas razões e argumentos 

que seguem transcritos: 

 

“É certo que a Constituição Federal, ao 

versar sobre a competência legislativa dos 

entes federados, elencou no corpo do seu art. 

24 a competência concorrente da União, 

Estados e Distrito Federal para dispor 

mediante lei sobre a proteção do patrimônio 

histórico, artístico e cultural. Como se vê a 

salvaguarda do patrimônio histórico 

brasileiro constitui dever de todos os entes 

da Federação e direito de todos os cidadãos.  

 

Segundo art. 23, incisos III, IV e V, da 

Constituição Federal, em se tratando de 

fiscalização, prevenção e recuperação do 

patrimônio, a competência é comum entre 

todos os entes da União. Assim, para 

assegurar esse direito dos brasileiros, a 

Constituição Federal, em seus art. 215 e 216, 

define o que constitui patrimônio cultural e 

atribui ao Poder Público a tarefa de 

promover e proteger o patrimônio cultural 

brasileiro, por meio de inventários, registros, 

vigilância, tombamento e desapropriação, e 

de outras formas de acautelamento e 

preservação.  

 

Logo, em uma primeira análise sob ótica 

formal, nada obsta que ato advindo do Poder 

Legislativo disponha sobre a proteção de 

bens como manifestações culturais ou mesmo 

como integrantes do patrimônio cultural 

brasileiro, posto que o art. 216, § 1º da 

Constituição Federal estabelece que o poder 

público tem o dever de protegê-los e em sede 

de tutela do patrimônio cultural vige o 

princípio da máxima amplitude dos 

instrumentos protetivos. Entretanto, tenho 

que a declaração não é a forma adequada de 

promover a proteção do patrimônio histórico 

cultural. Patrimônio cultural pode ser 

entendido como o conjunto de bens materiais 

e imateriais de uma nação que possuem a 

“peculiar condição de estabelecer diálogos 

temporais e espaciais relacionados àquela 

cultura, servindo de testemunho e de 

referência às gerações presentes e futuras” e 

por possuírem este valor incondicional 

inerente a bens públicos são merecedores de 

tutela especial por parte do ente Estatal. 

 

O bem imaterial, por sua vez é aquele 

intangível, essencialmente formador da 

cultura de um povo, qual seja, seus costumes, 

crenças, danças, etc. Em outras palavras, o 

patrimônio cultural imaterial é também parte 

do meio ambiente e requer a devida 

preservação. Uma vez que é passado de 

geração a geração, é mister proporcionar-

lhe meios para conservá-lo. Assim, o 

principal meio efetivo para tanto é o registro. 

Já o registro dos bens imateriais foi 

instituído pelo Decreto Lei nº 3551/00, que 

também deu origem ao Programa Nacional 

do Patrimônio Imaterial - PNPI. Trata-se, 

portanto, de instrumento de natureza 

preventiva, previsto no artigo 216, § 1º, da 

Constituição Federal, sendo regulamentado 

pelo mencionado decreto.  

 

Segundo art. 1º, § 1º do Decreto 3551/00, os 

bens culturais imateriais são registrados de 

acordo com suas características em um dos 

quatro Livros existentes para o ato. Assim, o 

registro enseja a realização de inventário de 

referência cultural, que permite o 

mapeamento dessas manifestações no 

território e, com estes dados, se pode 

desenvolver uma política nacional de 

registro e valorização.  
 

No que concerne a competência para 

provocar a instauração do procedimento de 

registro, o art. 2º do Decreto 3551/00 elenca 

os legitimados para instaurar os processos 

de registro, dentre eles as Secretarias de 

Estado, de Município e do Distrito Federal. 

Outrossim, o efeito pretendido pelo 

autógrafo de lei em análise, qual seja, 

conferir “a Festa da Polenta” o título de 
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poder ser alcançado por ausência de 

legitimidade da Assembleia Legislativa para 

dispor sobre a matéria por meio de projeto 

de lei ordinária. Neste ponto, torna-se 

importante destacar o art. 3º, do Decreto 

acima citado, e seus parágrafos, que 

trazem todo o procedimento para 

reconhecimento de patrimônio histórico, 

desde a proposta até o efetivo registro. 

Assim, a simples declaração por meio de 

lei ordinária a fim de alcançar “Festa da 

Polenta” como patrimônio cultural 

imaterial, sob o abrigo dos art. 215 e 216 

da CF, não constitui instrumento hábil 

para a busca da proteção, conservação, 

preservação e promoção dos bens 

culturais, materiais ou imateriais, sejam 

eles públicos ou privados, 

independentemente da existência prévia de 

ato administrativo declaratório de seu 

valor referencial. 

 
O ato legislativo pode reconhecer a 

relevância da expressão cultural, sem, 

contudo, categorizar tal bem como 

Patrimônio Cultural Imaterial, resultado 

que decorre da análise de dados, pesquisas 

e aplicação do Registro de Bens Culturais 

Imateriais. A Constituição deixou claro em 

seu art. 216, § 1º, mediante uma 

enumeração meramente exemplificativa, 

que o rol de instrumentos de preservação 

do patrimônio cultural é amplo, podendo ser 

ele protegido por meio de inventários, 

registros, vigilância, tombamento e 

desapropriação, e de “outras formas de 

acautelamento e preservação”, cabendo à 

administração pública a gestão da 

documentação governamental e as 

providências para franquear sua consulta a 

quantos dela necessitem (§ 2º, art. 216, CF). 

 
A edição de lei que confere a declaração de 

patrimônio histórico cultural imaterial, sem 

obedecer aos regramentos necessários, 

dispostos no Decreto Federal nº 3551/00, à 

preservação do patrimônio que se quer 

conferir tal título, não atende corretamente 

ao interesse público, motivo pelo qual 

sugerimos o seu veto integral. Conclui-se que 

o autógrafo nº 105/2018 deve ser objeto de 

veto total, conforme evidenciado acima. 

 
Importante destacar que o Autógrafo em 

exame também foi submetido à apreciação da 

Secretaria de Estado da Cultura (SECULT) e que, 

apesar de considerar válida a iniciativa parlamentar, 

pois visa valorizar a cultura e fomentar o turismo em 

nosso Estado, observou que a medida esbarra na 

determinação disposta na Lei Estadual nº 6.237/2000, 

que estabelece esse tipo de Registro como 

prerrogativa do Conselho Estadual de Cultura.  

 

Como se verifica, o presente Autógrafo 

incorre em vício de inconstitucionalidade por ofensa 

ao disposto no artigo 63, inciso VI, da Constituição 

Estadual, razão pela qual se impõe o veto jurídico 

total ao Autógrafo de Lei nº 105/2018, referente ao 

Projeto de Lei nº 215/2017. 

 

Vitória, 09 de agosto de 2018. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 117/2018 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Erick Musso 

 

Transmito a V. Exª. e dignos Pares, 

amparado no artigo 66, § 1º da Constituição Estadual, 

as razões de VETO TOTAL ao Autógrafo de Lei nº 

106/2018, que “Declara a Rota Imperial patrimônio 

imaterial do Estado do Espírito Santo”, de autoria da 

Deputada Luzia Toledo, aprovado nessa Casa, 

relacionado ao Projeto de Lei nº 297/2017, para 

cumprimento das formalidades constitucionais de 

praxe. 

 

Em que pese o justo propósito que norteou a 

iniciativa parlamentar, a Procuradoria Geral do 

Estado (PGE), ao apreciar os aspectos 

constitucionais, manifestou-se pelo veto total ao 

presente Autógrafo de Lei, pelas razões e argumentos 

que seguem transcritos: 

 

“É certo que a Constituição Federal, ao 

versar sobre a competência legislativa dos 

entes federados, elencou no corpo do seu art. 

24 a competência concorrente da União, 

Estados e Distrito Federal para dispor 

mediante lei sobre a proteção do patrimônio 

histórico, artístico e cultural. Como se vê a 

salvaguarda do patrimônio histórico 

brasileiro constitui dever de todos os entes 

da Federação e direito de todos os cidadãos.  

 

Segundo art. 23, incisos III, IV e V, da 

Constituição Federal, em se tratando de 

fiscalização, prevenção e recuperação do 

patrimônio, a competência é comum entre 

todos os entes da União. Assim, para 

assegurar esse direito dos brasileiros, a 
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