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PARECER TÉCNICO-JURÍDICO 

Proposição: Mensagem de Veto nº 026/2019. 

Autor (a): Governador do Estado. 

Assunto: Veto total aposto ao Projeto de Lei nº 214/2018, de autoria da 

Deputada Janete de Sá, que declara de utilidade pública a Associação de 

Produtores Rurais da Harmonia, região e Adjacências, localizada no 

Município de Mimoso do Sul/ES. 

1. RELATÓRIO 

Mediante a presente Mensagem Governamental é comunicada a 

aposição do veto à iniciativa parlamentar que declara de utilidade pública a 

Associação de Produtores Rurais da Harmonia, região e Adjacências, 

localizada no Município de Mimoso do Sul/ES.  

Em síntese, o Governador do Estado vetou totalmente a matéria 

sob o fundamento de que a mesma padece de inconstitucionalidade formal, 

eis que “não restou preenchido o requisito do inciso III do art. 4º da Lei Estadual 

nº 10.976/2019, necessário a concessão da referida declaração de utilidade 

pública”, “e mais, a Lei Estadual nº 10.976/2019, que consolidou a legislação em 

vigor referente à declaração de utilidade pública no âmbito do Estado, estabelece 

em seu art. 2º que deverá qualquer inclusão ou revogação de declaração de 

utilidade pública ser, obrigatória e exclusivamente, realizada por meio de alteração 

do Anexo Único da presente Lei.” 

A referida mensagem de veto foi protocolada no dia 23.03.2019, 

lida no expediente da Sessão Ordinária do dia 27.03.2019 e publicada na 

edição do Diário do Poder Legislativo também do dia 27.03.2019. 

Após essa tramitação regimental, o presente processo legislativo 

foi encaminhado a esta Procuradoria para exame e parecer, na forma do 

disposto no artigo 121 do Regimento Interno. 

É o relatório. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

Cumpre ressaltar 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 

legislativo. Com 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. 

Quanto ao aspecto formal, verifica-se que, nos termos do artigo 

661 da Constituição Estadual, compete ao Governador do Estado sancionar ou 

vetar projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo, no prazo improrrogável 

de 15 (quinze) dias úteis, de forma irretratável e expressa, total ou 

parcialmente, por considera-lo inconstitucional (veto jurídico) ou contrário ao 

interesse público (veto político), devendo comunicar os motivos do veto ao 

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa, dentro de quarenta e oito 

horas. 

In casu, houve obediência ao prazo previsto no artigo 66, § 2º, 

da Constituição Estadual, porquanto os respectivos autógrafos de lei foram 

protocolados no Poder Executivo no dia 27.02.2019 e a presente Mensagem 

de Veto foi protocolada nesta Assembleia Legislativa em 23.03.2019, 

ressaltando-se a ocorrência de feriados de carnaval neste interregno. 

                                                 
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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Também foram obedecidos os requisitos previstos no artigo 66, 

§3º, da Constituição Estadual, eis que abrangeu texto integral de artigo, de 

parágrafo, de inciso ou de alínea. 

Por outro lado, no que tange aos demais requisitos formais do 

processo legislativo, cabe ressaltar que o veto terá preferência para 

discussão e votação  sobre outra proposição na Ordem do Dia, conforme 

dispõe o artigo 216, § 1º, inciso I2, do Regimento Interno, e que o quórum 

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

Legislativa, na forma do artigo 66, § 4º, da Constituição Estadual, 

combinando com o artigo 2303 do Regimento Interno.  

Ressalte-se, ainda, que o regime de tramitação é o especial, por 

força do artigo 148, inciso III, combinado com os artigos 228 a 2314 do 

Regimento Interno, e o processo de votação é nominal, conforme artigo 200, 

inciso II, combinando com o artigo 202, inciso I5, do mesmo regimento. 

Em suma, constata-se a constitucionalidade formal do veto aposto 

à matéria em exame, tendo em vista a observância dos procedimentos 

previstos no artigo 66 da Constituição Estadual. 

                                                 
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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Constatada a constitucionalidade formal da Mensagem de Veto em 

apreço, impõe-se o exame intrínseco dos motivos que lhe servem de 

fundamentação.  

Neste sentido, verifica-se que a matéria foi vetada por ter sido 

considerada inconstitucional, por supostamente não contemplar os 

pressupostos legais, eis que, conforme alegado nas razões do veto, a uma, 

não restou preenchido o requisito do inciso III do artigo 4º da Lei Estadual 

nº 10.976/2019, necessário a concessão da referida declaração de utilidade 

pública, e, a duas, a Lei Estadual nº 10.976/2019, que consolidou a 

legislação em vigor, referente à declaração de utilidade pública, no âmbito 

do Estado, estabelece em seu artigo 2º que deverá qualquer inclusão ou 

revogação de declaração de utilidade pública ser, obrigatória e 

exclusivamente, realizada por meio de alteração do Anexo Único da presente 

Lei, o que, de fato, não ocorreu. 

Todavia, apesar de questionável a aposição de veto governamental 

fundado em inconstitucionalidade da propositura, por derivação de supostos 

vícios de ilegalidade, cabe verificar, antes de passar a análise jurídica deste 

fato, se realmente ocorreram os vícios de ilegalidade suscitados.   

Quanto ao primeiro vício de ilegalidade apontado, qual seja, o não 

cumprimento integral das disposições previstas no inciso III do artigo 4º da 

Lei Estadual nº 10.976/20196, observa-se que, apesar de não se verificar o 

reconhecimento de firma no processo eletrônico, constata-se que a 

declaração exigida legalmente está devidamente assinada pelo Presidente da 

respectiva associação, bem como pelo seu contador, profissional 

exclusivamente responsável por esse tipo de informação, nos termos da 

legislação federal pertinente, consubstanciando-se, S.M.J., em ato que supre 

a ausência do referido reconhecimento de firma do Presidente da associação.  

                                                 
6
 Art. 4º As sociedades civis, as associações e as fundações em funcionamento efetivo no Estado com 

o fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade, podem ser declaradas de utilidade 

pública, provados os seguintes requisitos: 
(...) 
III - declaração do presidente da instituição, com firma reconhecida em cartório, atestando que os 
cargos de diretoria não são remunerados e que a instituição presta serviços de relevante interesse 
público; 
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Assim, entende-se, S.M.J., que o vício de ilegalidade apontado se 

consubstancia em mera formalidade, cuja inobservância encontra-se 

suprida, não acarretando, por essa via, a inconstitucionalidade da matéria. 

Por outro lado, quanto ao segundo suposto vício de ilegalidade 

apontado, qual seja, o não cumprimento das disposições previstas no artigo 

2º da Lei Estadual nº 10.976/20197, verifica-se que não pode ser 

considerado um vício contemporâneo a edição da lei em questão, tendo em 

vista que o Projeto de Lei nº 214/2018, da qual a referida lei pretende se 

originar, foi analisado juridicamente pela Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação em 30.10.2018 e aprovado, nos termos do artigo 

60, § 2º, inciso XI, da Constituição Estadual8, combinado com o artigo 276, 

inciso III, do Regimento Interno9, pela Comissão de Comissão de Assistência 

Social, Socioeducação, Segurança Alimentar e Nutricional em 11.12.2018, 

portanto, antes da vigência da mencionada Lei Estadual nº 10.976/2019, 

que ocorreu a partir da data de sua publicação, em 15.01.2019.  

Além inaplicabilidade da referida legislação estadual, sob pena de 

prejudicar ato jurídico perfeito e macular as disposições do artigo 5º, inciso 

XXXVI, da Constituição Federal10, o alegado vício diz respeito a inexatidão 

formal que não constitui escusa válida para o descumprimento da respectiva 

lei editada, nos termos do que dispõe o artigo 18 da Lei Complementar 

Federal nº 95/9811, que rege a matéria concernente à técnica legislativa. 

                                                 

7 Art. 2º Toda a legislação devidamente instituída em vigor será consolidada a partir da publicação 
desta Lei, de acordo com o previsto no art. 1º, devendo qualquer inclusão ou revogação de declaração 

de utilidade pública ser, obrigatória e exclusivamente, realizada por meio de alteração do Anexo Único 
da presente Lei. 

8 Art. 60 (...)   § 2° Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: (...) XI - discutir e 
votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se houver 
recurso de 1/5 (um quinto) dos membros da Casa. 

9Art. 276. Compete às comissões permanentes abaixo referidas apreciar, conclusivamente, as 
seguintes proposições: (...) III - Comissão de Assistência Social, Socioeducação, Segurança Alimentar 

e Nutricional - projetos de lei que versem sobre declaração de utilidade pública;   

10 Art. 5º (...) XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 
julgada; 

11  Art. 18. Eventual inexatidão formal de norma elaborada mediante processo legislativo regular não 
constitui escusa válida para o seu descumprimento. 
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Assim, entende-se inexistente o segundo vício de ilegalidade 

apontado na Mensagem de Veto, não cabendo prosperar as razões que lhe 

servem de fundamento jurídico.  

Diante do exposto, entende-se que não resta caracterizada a 

inconstitucionalidade formal da proposição vetada, por vício de ilegalidade, 

relativo ao não cumprimento das disposições dos artigos 2º e 4º, inciso III, 

ambos da Lei Estadual nº 10.976/2019, sendo, portanto, despicienda a 

análise jurídica da questão relativa à validade de aposição de veto 

governamental fundado na ocorrência de inconstitucionalidade, por 

derivação de supostos vícios de ilegalidade, razão pela qual se impõe a 

rejeição do veto governamental. 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opina-se pela CONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL e REJEIÇÃO do veto total aposto ao Projeto de Lei nº 

214/2018, de autoria da Deputada Janete de Sá, que declara de utilidade 

pública a Associação de Produtores Rurais da Harmonia, região e 

Adjacências, localizada no Município de Mimoso do Sul/ES, comunicado por 

meio da Mensagem Governamental nº 026/2019. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Assembleia Legislativa, em 29 de março de 2019. 

 
JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 

Procurador Adjunto 
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