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Mensagem de veto n.º: 26/2019  

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. 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

 

O procurador designado emitiu parecer técnico jurídico pela rejeição total 

do veto aposto ao Projeto de Lei nº 214/2018. 

 

Conforme consta do item 20 do PL 214/2018, 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; 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; 

(...) 

 

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 10.976/20191, 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 

contador. 

Logo, o vício de ilegalidade apontado se consubstancia em mera 

formalidade, cuja inobservância encontra-se suprida, não acarretando, por essa via, a 

inconstitucionalidade da matéria. 

 

Em relação ao segundo vício apontado o procurador designado pontuou 

muito bem de forma assertiva: 

                                                 
1
 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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“Quanto ao segundo suposto vício de ilegalidade 

apontado, qual seja, o não cumprimento das disposições 

previstas no artigo 2º da Lei Estadual nº 10.976/20192, 

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 Estadual3, combinado 

com o artigo 276, inciso III, do Regimento Interno4, 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 

Federal5, 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 

                                                 

2 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. 

3 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. 

4Art. 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;   

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

Identificador: 320036003100380032003A00540052004100 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 

 

 4 

artigo 18 da Lei Complementar Federal nº 95/986, que 

rege a matéria concernente à técnica legislativa. 

 

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”. 

 

Logo, a falta da técnica legislativa mais adequada ao caso com o advento 

da Lei 10.976/2019 não pode ser causa de inconstitucionalidade por falta de expresso 

fundamento legal.  

 

Desta feita, opino pelo ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico, nos 

seus fundamentos exarados, no sentido da rejeição ao veto. 

 

Vitória/ES, 05 de abril de 2019. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 

                                                 

6  Art. 18. Eventual inexatidão formal de norma elaborada mediante processo legislativo regular não 
constitui escusa válida para o seu descumprimento. 
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