
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

PROCURADORIA  
Av. Américo Buaiz, n. 205, Palácio Domingos Martins, Enseada do Suá, Vitória-ES, CEP 29.050-950 

Tel.: (27) 3382-3723 / 3754 / 3725 – Fax.: (27) 3382-3723 

 

 1 

Mensagem de veto n.º: 117/2018  

Autor (a): Governador do Estado 

Assunto: Mensagem nº 117/2018, do Governador do Estado, encaminhando veto total 

ao Projeto de Lei nº 297/2017, de autoria da Deputada Luzia Toledo, que declara a 

"Rota Imperial" Patrimônio Imaterial do Estado. 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

 

O procurador designado emitiu parecer técnico jurídico pela rejeição total 

do veto aposto ao Projeto de Lei nº 297/2017 (Autógrafo de Lei nº 106/2018). 

 

Conforme consta à fl. 18 do PL 297/2017, o procurador designado, o 

Coordenador da Setorial Legislativa e o Procurador-Geral se manifestaram pela 

constitucionalidade do projeto. 

 

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 da 

matéria aqui abordada, qual seja declarar como patrimônio cultural de natureza 

imaterial do Estado do Espírito Santo a Festa da Polenta; 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 a constitucionalidade formal, 

verifica-se também sua conformidade, pois está em harmonia com os arts. 63 e 19, 

inciso IV, in verbis: 
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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. 

 

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. 

 

Identificador: 310033003900300032003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

PROCURADORIA  
Av. Américo Buaiz, n. 205, Palácio Domingos Martins, Enseada do Suá, Vitória-ES, CEP 29.050-950 

Tel.: (27) 3382-3723 / 3754 / 3725 – Fax.: (27) 3382-3723 

 

 3 

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. 

 

Cumpre ainda salientar que esta Augusta Casa já promulgou a Lei 

9.453/2010, 10.363/2015 e 10.463/2015 todas declarando bens como propriedade 

imaterial do Estado sem sofrer nenhum veto. 

 

Desta feita, por entender que o Autógrafo de Lei nº 106/2018 está de 

acordo com a Constituição Federal, e Constituição Estadual, opino pelo 

ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico, nos seus fundamentos exarados, no 

sentido da rejeição ao veto. 

 

Vitória/ES, 20 de agosto de 2018. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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