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PARECER TÉCNICO 

 

Mensagem de Veto no. 162/2018 ao Projeto de Lei nº 186/2018 

Autor : Governador do Estado 

Assunto: Mensagem encaminhando veto parcial ao Projeto de Lei no. 186/2018, de 

autoria do Governador do Estado, que institui a Política Estadual de Incentivo à 

Cadeia Produtiva de Base Florestal do Espírito Santo. 

 

1. RELATÓRIO 

Trata-se da Mensagem do Governador do Estado do Espírito Santo no. 

162/2018, encaminhando veto parcial ao Projeto de Lei no. 186/2018, de sua autoria, 

que institui a Política Estadual de Incentivo à Cadeia Produtiva de Base Florestal do 

Espírito Santo. 

A mensagem de veto foi recebida no dia 05.11.2018, lida no expediente 

da Sessão Ordinária do dia 06.11.2018 e publicada no Diário do Poder Legislativo – 

DPL do dia 07.11.2018, às fls. 07/08. 

Com efeito, o presente processo legislativo foi encaminhado a esta 

Procuradoria para exame e parecer, na forma do art. 3º, XX da Lei Complementar no. 

287/2004 e, distribuída a matéria, coube-me examiná-la e emitir parecer técnico. 

É o relatório. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

Cumpre assentar que o exame a ser realizado sobre o presente 

processo limitar-se-á aos aspectos estritamente jurídicos, especialmente com suporte 

nas matrizes constitucionais e legais que norteiam o processo legiferante pátrio. Com 
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efeito, não incumbe a Procuradoria invadir o mérito da proposição legislativa, muito 

menos imiscuir-se em questões que dizem respeito tão somente aos critérios 

políticos e de oportunidade e conveniência desta Casa de Leis. 

Inicialmente, analisar-se-á o aspecto formal, ou seja, se o procedimento 

previsto no art. 66 da CE/1989 foi devidamente cumprido.  

Nos termos do art. 66, §2º.1 da CE/1989, o Exmo. Governador do 

Estado pode, no prazo improrrogável e peremptório de 15 (quinze) dias úteis, vetar 

de forma irretratável e expressa, total ou parcialmente, projeto de lei aprovado pelo 

Poder Legislativo, fundamentando-se na existência de inconstitucionalidade (veto 

jurídico) ou de contrariedade ao interesse público (veto político), devendo, em 

seguida, comunicar, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, ao Exmo. Presidente da 

Assembleia Legislativa os motivos do veto. 

No caso em exame, houve obediência aos prazos previstos no art. 66, § 

2º, da CE/1989, porquanto o Autógrafo de Lei nº 131/2018, relativo ao Projeto de Lei 

nº 186/2018, foi entregue ao Governador do Estado no dia 17.10.2018, enquanto a 

comunicação das razões do veto parcial ao Presidente da Assembleia Legislativa foi 

recebida em 05.11.2018. 

Da mesma forma, foram obedecidos os demais requisitos previstos no 

art. 66 da CE/1989, já que o veto foi aposto de forma expressa, escrita e 

fundamentada. 

Assim, opina-se pela constitucionalidade do veto parcial ao Projeto de 

Lei nº 186/2018, quanto ao aspecto do procedimento, tendo em vista que foi 

obedecido o previsto no art. 66 da CE/1989. 

                                           
1 Art. 66. Concluída a votação de um projeto, a Assembleia Legislativa o enviará ao Governador do Estado que, aquiescendo, o sancionará. 

(...) 
§ 2° Se o Governador do Estado considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total 

ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente 
da Assembleia Legislativa os motivos do veto. 

§ 3° O veto parcial deverá abranger texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. 

§ 4º O veto será apreciado pela Assembleia Legislativa dentro de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo 
voto da maioria absoluta dos Deputados. 

§ 5° Se o veto for rejeitado, será o projeto enviado ao Governador do Estado para promulgação. 

§ 6° Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no § 4°, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as 
demais proposições até sua votação final. 

§ 7° Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Governador do Estado, nos casos dos §§ 1° e 5°, o Presidente da 

Assembleia Legislativa a promulgará. Se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente fazê-lo. 
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Cabe ressaltar que o veto terá preferência sobre outra proposição na 

Ordem do Dia, para discussão e votação, conforme dispõe o art. 216, § 1º, I2, do RI e 

o quórum para sua rejeição dar-se-á por maioria absoluta dos membros da 

Assembleia Legislativa, na forma dos art. 66, § 4º, da CE/1989 e art. 2303 do RI.  

O regime de tramitação será especial, por força do art.148, III c/c arts. 

228 a 2314 do Regimento Interno. O processo de votação será nominal, conforme art. 

200, II c/c com o artigo 202, I5, do Regimento Interno. 

Logo, constata-se que inexiste vício de inconstitucionalidade no 

procedimento de tramitação do veto parcial em foco. 

Passa-se à análise dos fundamentos jurídicos expostos pelo Exmo. 

Governador do Estado para vetar parcialmente o Autógrafo de Lei no. 131/2018, 

referente ao Projeto de Lei no. 186/2018.  

O Projeto de Lei nº 186/2018 tem por finalidade instituir a Política 

Estadual de Incentivo à Cadeia Produtiva de Base Florestal do Espírito Santo. 

O Governador do Estado, em sua Mensagem de Veto no. 162/2018, 

apresentou os seguintes fundamentos para sustentar o veto parcial ao dispositivo: 

Em que pese o justo propósito que norteou a iniciativa parlamentar ao 
emendar o Projeto de Lei em referência, a Procuradoria Geral do Estado – 
PGE, ao analisar os aspectos constitucionais, manifestou-se pelo veto parcial 

                                           
2 Art. 216.  Preferência é a primazia na discussão ou na votação de uma proposição sobre outra na Ordem do Dia. 

§ 1º As proposições terão preferência para discussão e votação na seguinte ordem:  

I – veto 
(...) 
3 Art. 230.   O veto será rejeitado quando contra o mesmo votar a maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa.  
4 Art. 228.  Recebido o projeto vetado e constatada a observância do prazo constitucional estabelecido para sanção, será imediatamente 
publicado na forma do artigo 120, com as razões do veto e despachado à Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação.  

§ 1º A partir da data do recebimento do veto, a Assembleia Legislativa terá o prazo de trinta dias para sua apreciação. 

§ 2º Será de cinco dias úteis, improrrogáveis, o prazo para que a Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação emita o seu 

parecer. 

§ 3º Decorrido o prazo do § 2º, o projeto de lei, as razões do veto e o parecer serão encaminhados à Mesa. 

§ 4º Após a leitura, o parecer será publicado e incluído na Ordem do Dia. 
§ 5º O projeto vetado e o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação serão submetidos a uma só discussão, 

podendo falar por dez minutos os líderes, o relator do veto e o autor ou autores da matéria vetada, seguindo-se imediatamente a votação. 
§ 6º A votação versará sobre o veto, votando a favor os que aprovarem e contra os que rejeitarem o veto. 

Art. 229.  Esgotado sem deliberação o prazo de trinta dias, o veto será colocado na Ordem do Dia da sessão imediata, sobrestadas as demais 

proposições até sua votação final. 
Art. 230.   O veto será rejeitado quando contra o mesmo votar a maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa.  

Art. 231.  Se o veto for rejeitado, será o projeto encaminhado ao Governador do Estado para promulgação, na forma do artigo 66, § 5º da 

Constituição Estadual. 
5 Art. 202.  A votação nominal será utilizada: 

I - nos casos em que seja exigido quorum especial para votação, à exceção dos previstos neste Regimento; 

(...) 
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ao presente Autógrafo de Lei, pelas razões e argumentos que seguem 
transcritos: 

“Quanto às emendas parlamentares aprovadas pela 
Assembleia Legislativa, torna-se necessário tecer algumas 
considerações. Como se sabe, em projetos de lei de iniciativa 
privada do Poder Executivo, além de não se admitir aumento 
de despesa (art. 63, inc. I, da Constituição Federal), também 
não podem ser inseridos assuntos estranhos à matéria nele 
versada. 

Essa, pelo menos, tem sido a orientação jurisprudencial do 
Supremo Tribunal Federal sobre o tema: “ As normas 
constitucionais de processo legislativo não impossibilitam, em 
regra, a modificação, por meio de emendas parlamentares, 
dos projetos de lei enviados pelo chefe do Poder Executivo no 
exercício de sua iniciativa privada. Essa atribuição do Poder 
Legislativo brasileiro esbarra, porém, em duas limitações: a) a 
impossibilidade de o parlamento veicular matérias diferentes 
das versadas no projeto de lei, de modo a desfigura-lo; e b) a 
impossibilidade de as emendas parlamentares aos projetos 
de lei de iniciativa do Presidente da República , ressalvando o 
disposto no § 3º e no §4º do art. 166, implicarem aumento de 
despesa pública (inciso I do art. 63 da CF) (ADI 3.114, Rel. 
Min Ayres Britto, j. 24-8-2005, P, DJ de 7-4-2006)”. 

Portanto, importa verificar se as alterações promovidas no 
projeto de lei implicam aumento de despesa ou se tratam de 
assunto diferente do versado no projeto de lei. Nesse passo, 
verifico que a alteração aprovada para a redação do inciso V, 
do art. 3º, não traz modificação significativa em seu conteúdo. 
O acréscimo da palavra “proteção” não representa aumento 
de despesa, tampouco trata de assunto estranho ao projeto 
de lei. 

Todavia, em relação ao acréscimo do parágrafo único e 
incisos no mesmo art. 3º, ao dispor sobre a constituição do 
“Kit Nascente”, a ser instituído a encargo da SEAG, contendo 
mourão de eucalipto tratado, arame liso e farpado, grampo, 
cavadeira de bora, entre outros instrumentos, entendo que 
poderá acarretar aumento de despesa.  

Trata-se, portanto, de medidas que, quando efetivadas, 
implicarão evidentemente, aumento de despesa sem a 
necessária indicação dos recursos orçamentários disponíveis 
para tanto, em afronta ao art. 152, I, da Constituição Estadual.  

Além disso, o parágrafo acrescentado por emenda interfere 
na organização, nas atribuições, nas competências e na 
estrutura de órgão do Poder Executivo, que, quando da 
propositura do projeto à apreciação da Assembleia 
Legislativa, não abrangia a aquisição, constituição e 
distribuição de tais materiais. Por força do princípio da 
simetria, devem os Estados-membros observar as regras 
encartadas no art. 61, § 1º, II, alíneas a e c, da Constituição 
Federal, que dispõem sobre as leis de iniciativa privativa do 
Chefe do Poder Executivo. Sendo assim, padece de vício de 
inconstitucionalidade a norma que, resultante de emenda 
parlamentar em projeto de iniciativa reservada do chefe do 
Poder Executivo, implique aumento de despesas. 
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Neste contexto a jurisprudência da Suprema Corte segundo a 
qual não é admissível emenda parlamentar em projeto de lei 
de iniciativa do Chefe do Poder Executivo que acarrete 
aumento de despesa, é uníssona: Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 2079, Relator 
(a): Min. MAURÍCIO CORREA, Tribunal Pleno, julgado em 
29/04/2004, DJ 18-06-2004 PP-00044 EMENT VOL- 02156-
01 PP-00073) e no RE 745811 RG, Relator(a): Min. GILMAR 
MENDES, julgado em 17/10/2013, ACÓRDÃO ELETRONICO 
REPERCUSSÃO GERAL- MÉRITO DJes-219 DIVULG 05-11-
2013 PUBLIC 06-11-20130). 

Sendo assim, entendo ser formalmente inconstitucional a 
emenda parlamentar que acrescentou o parágrafo único e 
incisos no art. 3º do presente autógrafo de lei, uma vez que 
implica aumento de despesa em projeto de lei de iniciativa 
reservada do Chefe do Poder Executivo(art. 63, I da CF)”. 

 
Ademais, A Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, 

Aquicultura e pesca – SEAG, ao apreciar os aspectos técnicos da emenda do 
parágrafo único e incisos seguintes do art. 3º, entendeu que a proposta já se 
encontra amparada pelo Programa Reflorestar, que possui modalidades 
específicas para a recuperação de nascentes, contemplando a aquisição de 
cercamento, enriquecimento de espécies via plantio de mudas e aquisição de 
insumos, bem como por meio do Cadastro Ambiental Rural, que identifica o 
passivo ambiental das propriedades e indica as necessidades de adequação, 
contemplando a restauração de nascentes. 

 
Como se verifica, o presente Autógrafo incorre, em parte, em vício de 

inconstitucionalidade formal, por ofensa ao disposto no art. 63, I e no art 61, § 
1º, II, alíneas a e c, da Constituição Federal, razão pela qual impõe a decisão 
do veto parcial ao Autógrafo de Lei nº 131/2018, parágrafo único e incisos 
seguintes do art. 3º, referente ao Projeto de Lei 186/2018.” 

 

Observa-se, na justificativa do Governador do Estado, que o veto 

jurídico parcial fundamenta-se na invasão de iniciativa privativa do Chefe do 

Executivo para propor a matéria dos dispositivos vetados, que foram apresentados 

por emenda parlamentar, já que criam novas atribuições a órgão do Poder Executivo.  

Concordamos com o veto jurídico parcial em comento, concluindo pela 

inconstitucionalidade formal do dispositivo vetado por vício de iniciativa (art. 63, 

parágrafo único, VI da CE/1989). 

São estas as considerações pertinentes na análise da mensagem de 

veto em questão. 

 

Identificador: 310037003700320030003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Mensagem de Veto nº 162/2018 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

6 

 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opina-se pela MANUTENÇÃO do veto parcial 

(Mensagem de Veto nº 162/2018) ao parágrafo único e incisos seguintes do art. 3º. 

do Projeto de Lei no. 186/2018, de autoria do Governador do Estado, com Emenda 

apresentada pelo Deputado Estadual Nunes, que deu origem ao Autógrafo de Lei no. 

131/2018, por obediência ao procedimento previsto no art. 66 da CE/1989 e com 

base na argumentação constante deste parecer. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

 

Vitória/ES, 09 de novembro de 2018. 

 

DIOVANA BARBOSA LORIATO HERMESMEYER 

Procuradora da ALES 
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