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PARECER JURÍDICO 
 
 

Mensagem de Veto nº 028/2020 

 

Autor: Governador do Estado 

  
Assunto: Encaminha Veto Total ao Autógrafo de Lei nº 97/20 de autoria do Dep. 

Torino Marques. 

 
1. RELATÓRIO 

 
O Exmo. Governador do Estado, por meio da Mensagem de Veto nº 

028/2020, encaminha veto total ao autógrafo de Lei nº 97/2020, referente ao projeto 

de Lei nº 783/2019 de autoria do Excelentíssimo Senhor Deputado Torino Marques, 

que “Acrescenta item ao Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 

declarando de utilidade pública a Associação de Folclore de Santo Antônio do Muqui 

– ASFOSAN, com sede no Distrito de Santo Antônio do Muqui, Mimoso do Sul/ES”  

 

A mensagem de veto foi protocolizada no dia 06.10.2020, lida no 
expediente do dia 13.10.2020. Não consta ainda publicação no Diário do Poder 

Legislativo. 

 
A mensagem de veto foi remetida a esta Procuradoria na mesma data 

para análise e elaboração de parecer jurídico, nos termos do art. 3º, XX, da Lei 

Complementar nº 287/2004. 

 
É o relatório. 
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2.1- Constitucionalidade do veto total aposto pelo Exmo. Governador do 
Estado do autógrafo de Lei nº 97/2020, referente ao projeto de Lei nº 783/2019. 
Obediência ao procedimento previsto no art. 66 da Constituição Estadual  
 

A teor do art. 66 da Constituição Estadual, 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 48h (quarenta e oito horas), ao Exmo. Presidente da 

Assembleia Legislativa os motivos do veto. 

 
Caso decorra in albis o prazo de 15 (quinze) dias úteis, sem que tenha 

havido sanção expressa ou veto, ocorrerá sanção tácita do projeto de lei, caso em 

que o Exmo. Governador do Estado deve promulgar a lei no prazo de 48h (quarenta 

e oito horas), sob pena de, não o fazendo, transferir essa competência ao Exmo. 
Presidente da Assembleia Legislativa e, sucessivamente, ao Exmo. Vice-Presidente 

da ALES. 

 
Para melhor compreensão da matéria, cumpre transcrever o art. 66 da 

Constituição Estadual: 

 
Art. 66. Concluída a votação de um projeto, a Assembleia Legislativa 

o enviará ao Governador do Estado que, aquiescendo, o sancionará. 
§ 1° Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Governador do 
Estado importará sanção. 
§ 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. 
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§ 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. 

 

In casu, houve obediência aos prazos previstos no art. 66, § 2º, da 
Constituição Estadual, porquanto o Autógrafo de Lei nº 97/2020, relativo ao Projeto 

de Lei nº 783/2019, foi entregue ao Exmo. Governador do Estado no dia 17.09.2020 

(fl. 104 do PL nº 783/2019), a aposição dos vetos ocorreu em 06.10.2020, e a 

comunicação das razões do veto ao Exmo. Presidente da Assembleia Legislativa 
deu-se em 06.10.2020. 

 

Da mesma forma, foram obedecidos os demais requisitos previstos no art. 
66 da Constituição Estadual, tendo em vista que os vetos foram apostos de forma 

expressa, escrita e fundamentada. 

 
Em suma, opina-se pela constitucionalidade do veto total aposto pelo 

Exmo. Governador do Estado do autógrafo de Lei nº 97/2020, referente ao projeto 

de Lei nº 783/2019, por obediência ao procedimento previsto no art. 66 da 

Constituição Estadual. 
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2.2- Análise dos fundamentos jurídicos expostos pelo Exmo. Governador do 
Estado para veto total do autógrafo de Lei nº 97/2020, referente ao projeto de 
Lei nº 783/2019 
 
 Conforme exposto alhures, o Exmo. Governador do Estado vetou de forma 

total o autógrafo de Lei nº 97/2020, referente ao projeto de Lei nº 783/2019, por 
entender que a entidade não cumpriu requisito formal da declaração de utilidade 

pública, conforme informação da Procuradoria Geral do Estado, a quem solicitou o 

pronunciamento. 
 

Pois bem, o argumento lançado no veto governamental não deve 

prosperar, uma vez que o documento que comprova a utilidade pública e o 
serviço desinteressado e gratuito prestado a coletividade está devidamente 
comprovada em certidão expedida pelo Prefeito Municipal à fl 24 do PL 
783/2019. 

 
Na certidão, à fl 24 do PL 783/2019, o Chefe do Executivo Municipal 

declara expressamente que a Associação Folcórica de Santo Antônio de Muqui 
presta efetivo serviço desinteressado e gratuito prestado a coletividade. 

 

Desta forma, pode-se afirmar que o presente Projeto de Lei guarda 
observância à norma estadual específica. Assim, os requisitos estabelecidos no 

artigo 4º, incisos I, II, III e IV da Lei 10.976/2019 estão todos devidamente 

preenchidos, conforme comprovam, respectivamente, os seguintes documentos: 
 

1) Personalidade jurídica há mais de dois anos – por meio de certidão 
expedida pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Físicas e 
Jurídicas; (fl. 33 do PL 783/2019) 
 

2) Efetivo funcionamento, há mais de dois anos, de serviço 
desinteressado e gratuito prestado à coletividade – por meio de 
documento expedido pelo Juiz de Direito, pelo representante do 
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Ministério Público Estadual, pelo Presidente da Câmara Municipal, 
ou pelo Prefeito, da Comarca ou Município onde a organização 

funciona, bem como cópia do estatuto; (fl. 24 e fls 25 à 31 do PL 
783/2019) 

 
3) 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; (fl. 23 do PL 783/2019) 
 

4) Atestado de atuação em conformidade com os objetivos 
estatutários emitido pelo conselho ou entidade de referência na 
área.(fl. 22 do PL 783/2019) 

 

Desta feita opina-se pela rejeição do veto total aposto pelo Exmo. 

Governador do Estado do autógrafo de Lei nº 97/2020, referente ao projeto de Lei nº 
783/2019, por respeitar todos os requisitos que a Lei Estadual nº 10.976/2019. 

 

3. CONCLUSÃO  
 Por todo o exposto: 

 

a) opina-se pela REJEIÇÃO DO VETO TOTAL aposto pelo Exmo. 

Governador do Estado do autógrafo de Lei nº 97/2020, referente ao 
projeto de Lei nº 783/2019, uma vez que todos os requisitos legais 

impostos pela Lei Estadual nº 10.976/2019 foram devidamente 

comprovados.  
 

 Este é o parecer, que submeto à consideração superior. 

 
Vitória, 16 de outubro de 2020. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Procurador da Assembleia Legislativa 
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