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PARECER TÉCNICO 
 

 

MENSAGEM DE VETO nº 117/2018 

AUTOR: Governador do Estado 

EMENTA: Encaminha veto total ao Projeto de Lei nº 

297/2017 (Autógrafo de Lei nº 106/2018), que: “declara 

a Rota Imperial patrimônio imaterial do Estado do 

Espírito Santo”. 
 

 

- RELATÓRIO 

 

Trata a presente Mensagem Governamental nº 117/2018, da lavra do 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, de veto total ao Projeto de Lei 

nº 297/2017 (Autógrafo de Lei nº 106/2018), de autoria da Deputada Luzia 

Toledo, por entendê-lo contrário ao comando constitucional previsto no artigo 

63, inciso VI, da Constituição Estadual. Para tanto, o veto total jurídico aposto 

se fundamenta nas manifestações da Secretaria de Estado da Cultura 

(SECULT) e da Procuradoria Geral do Estado (PGE). 

 

Não obstante, em procedimento interno desta augusta Assembleia Legislativa, 

a Mensagem de veto total aposto ao Projeto de Lei 297/2017 (Autógrafo de 

Lei nº 106/2018) foi protocolizada digitalmente, na Secretaria Geral da Mesa 

– SGM, no dia 13 de agosto de 2018 e, em continuidade, a referida Mensagem 

de Veto foi lida na Sessão Ordinária realizada no mesmo dia, mês e ano. 

 

Após, foi a Mensagem Governamental publicada no Diário do Poder 

Legislativo – DPL do dia 14 de agosto de 2018, às páginas 17 e 18. Por fim, a 

Mensagem Governamental foi distribuída a esta Procuradoria para efeito de 

exame e edição do parecer técnico/jurídico, no que tange a sua 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa empregada 

em sua feitura. 

 

Este é o relatório sucinto. Passo a fundamentar a análise desenvolvida. 
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- FUNDAMENTO 

 

Conforme já grifado, o objeto da arguição de inconstitucionalidade do Projeto 

de Lei nº 297/2017 (Autógrafo de Lei nº 106/2018), por parte do Chefe do 

Poder Executivo, converge para o fato de, em tese, ter ocorrido infringência ao 

comando endereçado no artigo 63, parágrafo único, incisos VI, da Constituição 

Estadual, onde, in casu, não foi preservada – pela norma estadual – o Princípio 

da Separação dos Poderes, que garantem a iniciativa legislativa privativa do 

Chefe do Poder Executivo Estadual, em razão da matéria contemplar 

atribuições de órgãos do Poder Executivo. 

 

Desta premissa, a Mensagem de Veto argui que os artigos 215 e 216 da 

Constituição Federal definem o que constitui patrimônio cultural e, assim, 

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. Nesta 

esteira, continuou a dita Mensagem: 

 
“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.  
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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 Rota Imperial” o título de patrimônio histórico 

cultural imaterial, não 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 “A 

Rota Imperial” como patrimônio 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).” 

 

Todavia, data venia, o diagnóstico jurídico apurado demonstra não haver 

adequada compreensão do caso concreto para se sustentar como 

inconstitucional a proposição legislativa agravada pelo veto em comento. 

Senão vejamos: 

 

Verifica-se, inicialmente, a constitucionalidade formal subjetiva do presente 

projeto de lei, conforme se observa do artigo 25, §1º, da Constituição da 

República, uma vez inexistir qualquer vedação que impeça lei estadual tratar 
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da matéria aqui abordada, qual seja, declarar como patrimônio cultural de 

natureza imaterial do Estado do Espírito Santo a Rota Imperial; in verbis: 

 
“Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e 

leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. 
 

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes 

sejam vedadas por esta Constituição.” 

 

No que diz respeito à adequação do projeto de lei em relação à Constituição 

Estadual, notadamente no que diz respeito à constitucionalidade formal, 

verifica-se também sua conformidade, pois está em harmonia com os artigos. 

63 e 19, inciso IV, ad litteram: 

 

 
“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão 

da Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de 

Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 

estabelecidos nesta Constituição.” 

 

“Art. 19. Compete ao Estado, respeitados os princípios estabelecidos 

na Constituição Federal:  

(...) 

IV - exercer, no âmbito da legislação concorrente, a competente 

legislação suplementar e, quando couber, a plena, para atender às 

suas peculiaridades;” 

 

Noutro giro, mostra-se formalmente constitucional a presente propositura, no 

que diz respeito à legitimidade parlamentar para deflagrar o procedimento 

legislativo, por não tratar de matéria de competência exclusiva do Chefe do 

Poder Executivo, não abrangendo quaisquer das hipóteses previstas no 

parágrafo único do art. 63 da Constituição Estadual ou art. 61, § 1º, da 

Constituição da República. 

 

O fato de existir uma lei estadual (6.237/2000) que implica registro no órgão 

competente não impede a proposição legislativa, isto porque, não pode um 

procedimento burocrático administrativo impedir e/ou restringir atuação 

constitucional do parlamentar. 
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O processo administrativo, que a lei estadual 6.237/2000, exige é, apenas, para 

fins de REGISTRO nos LIVROS DE REGISTRO. 

 

Quem declara a natureza do bem como imaterial é a lei ordinária. 

 

É óbvio que após essa declaração de natureza imaterial a SECULT deve 

proceder ao registro e para isso adotar o procedimento previsto na 6.237/2000. 

 

Portanto, não existe nenhuma incompatibilidade entre a Lei 6.237/2000 e o 

projeto de lei em voga, muito pelo contrário, há um complemento do ato da 

declaração com o ato do registro. 

 

Em conclusão final, o Projeto de Lei nº 297/2017 (Autógrafo de Lei nº 

106/2018), de autoria da Senhora Deputada Luzia Toledo, é plenamente 

constitucional. E disto tem-se como desdobramento reflexo a rejeição da 

argumentação de inconstitucionalidade esculpida na Mensagem de Veto 

aposto. Destarte, diante do gabarito do Pacto Federativo, resta confirmado a 

impertinência jurídica da Mensagem de Veto aposto ao dito Projeto. 
 

- DISPOSITIVO 

 

EX POSITIS, somos pela REJEIÇÃO DO VETO TOTAL aposto ao 

Projeto de Lei nº 297/2017 (Autógrafo de Lei nº 106/2018). 
 

É o nosso entendimento. 

Vitória, 16 de agosto de 2018. 
 

GUSTAVO MERÇON 

Procurador Legislativo 
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