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PARECER TÉCNICO 

Mensagem de Veto no. 178/2020 ao Projeto de Lei nº 838/2019 

Autor : Governador do Estado 

Assunto: Mensagem nº 178/2020, Veto Total ao Autógrafo de Lei nº 99/2020, de 

autoria do Deputado Enivaldo dos Anjos, que “Acrescenta item ao Anexo Único da 

Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de utilidade pública a 

Associação dos Produtores Rurais, Trabalhadores Rurais e Moradores do Córrego 

do Café, localizada no Município de Ecoporanga/ES”. 

1. RELATÓRIO 

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

178/2020, encaminhando veto total ao Autógrafo de Lei no. 99/2020, de autoria do 

Deputado Estadual Enivaldo dos Anjos, que que “Acrescenta item ao Anexo Único da 

Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de utilidade pública a Associação 

dos Produtores Rurais, Trabalhadores Rurais e Moradores do Córrego do Café, 

localizada no Município de Ecoporanga/ES”. 

A mensagem de veto foi recebida no dia 06.10.2020, lida no expediente 

da Sessão Ordinária do dia 13.10.2020. Não identificou-se, até o momento, evidência 

de publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL. 

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 
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nas matrizes constitucionais e legais que norteiam o processo legiferante pátrio. 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. 

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 48h (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 99/2020, relativo ao Projeto de Lei 

nº 838/2019, foi entregue ao Exmo. Governador do Estado no dia 16.09.2020 (data 

em que o Autógrafo de Lei foi assinado digitalmente pelo Presidente da ALES, 

conforme informação à fl. 83 dos autos do Projeto de Lei nº 838/2019), enquanto a 

comunicação das razões do veto total ao Exmo. Presidente da Assembleia 

Legislativa foi recebida em 05.10.2020. 

Da mesma forma, foram obedecidos os demais requisitos previstos no 

art. 66 da Constituição Estadual, tendo em vista que o veto foi aposto de forma 

expressa, escrita e fundamentada. 

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

nº 271/2019, quanto ao aspecto do procedimento, tendo em vista que foi obedecido o 

previsto no art. 66 da CE/1989. 

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 

Regimento Interno e o quórum para sua rejeição dar-se-á por maioria absoluta dos 

membros da Assembleia Legislativa, na forma dos art. 66, § 4º, da Constituição 

Estadual e art. 2303 do Regimento Interno.  

A partir da data do recebimento do veto, a ALES tem o prazo de 30 dias 

para sua apreciação. Esgotado esse prazo, o veto será colocado na ordem do dia na 

sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até a sua votação final (art. 

228, § 1º e art. 229 do Regimento Interno da ALES). Entende-se que o período de 

recesso parlamentar suspende (mas não interrompe) a contagem do referido prazo. 

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 total em foco. 

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

Governador do Estado para vetar totalmente o Autógrafo de Lei no. 99/2020, referente 

ao Projeto de Lei no. 838/2019, que tem por finalidade acrescentar item ao Anexo 

Único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de utilidade pública a 

Associação dos Produtores Rurais, Trabalhadores Rurais e Moradores do Córrego do 

Café, localizada no Município de Ecoporanga/ES. 

O Governador do Estado, em sua Mensagem de Veto no. 178/2020, 

apresentou os seguintes fundamentos para sustentar o veto total ao dispositivo 

(principais trechos): 

Em que pese o justo propósito que norteou a iniciativa parlamentar, a 
Procuradoria Geral do Estado (PGE), ao apreciar os aspectos constitucionais, 
manifestou-se pelo veto total ao presente Autógrafo de Lei, pelas razões e 
argumentos que seguem transcritos: 

“(...) 

Compulsando os autos, assim como o sistema de processo 
eletrônico da Assembleia Legislativa deste Estado, verifica-se 
que a declaração de efetivo funcionamento (fls. 24 e 12/17) 
não atesta a prestação de serviço desinteressado e gratuito. 
Ademais, o atestado de atuação emitido pela entidade de 
referência na área (fl. 42) não declara a atuação da instituição 
em conformidade com os objetivos estatutários emitido pelo 
conselho ou entidade de referência na área, previsto no inciso 
IV do art.4º da Lei Estadual 10.976/2019. 

Sendo assim, não restou preenchido os requisitos dos incisos 
II e IV do art. 4º da respectiva lei, necessário à concessão da 
referida declaração de utilidade pública. (...)” 

Por tais razões, se impõe o veto total ao Autógrafo de Lei no. 99/2020, 
referente ao Projeto de Lei no. 838/2019. 

 
 

A justificativa do Governador do Estado não é clara se o veto jurídico total 

foi por vício de inconstitucionalidade ou por contrariedade ao interesse público – 

estes são, nos termos do § 2º do art. 666 da Constituição Estadual, as duas únicas 

hipóteses nas quais cabe o veto. 

 
6 Art. 66 Concluída a votação de um projeto, a Assembléia Legislativa enviará ao Governador do Estado que, 
aquiescendo, o sancionará. (...) 
§ 2º - 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 Assembléia Legislativa os motivos 
do veto. 
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Como se aduz da justificativa do Governador, aparentemente o veto foi 

por motivo de ilegalidade, já que entendeu que alguns requisitos legais 

estabelecidos pela Lei no. 10.976/2019 para a declaração de utilidade pública não 

foram cumpridos. Não houve indicação expressa, na justificativa, se o veto foi 

jurídico (por inconstitucionalidade) ou por contrariedade ao interesse público. 

Assumiremos que se trata de veto jurídico. 

O art. 4º da Lei no. 10.976/2019 assim estabelece: 

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: 

I - personalidade jurídica há mais de dois anos – por meio de certidão 

expedida pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Físicas e Jurídicas; 

II - 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 Ministério Público Estadual, pelo Presidente 

da Câmara Municipal, ou pelo Prefeito, da Comarca ou Município onde a 

organização funciona, bem como cópia do estatuto. 

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; 

IV - atestado de atuação em conformidade com os objetivos estatutários 

emitido pelo conselho ou entidade de referência na área; 

§ 1º Será considerado serviço desinteressado e gratuito à coletividade o 

prestado com o objetivo de promover as ações previstas no art. 1º desta Lei, 

que acarretem o desenvolvimento sociocultural ou econômico à população.  

§ 2º Quando se tratar de sociedade civil, associação ou fundação que exerça 

atividade rural, o atestado de funcionamento referido no inciso II deste artigo 

poderá ser expedido pelo órgão de referência da região de atuação da 

entidade. 

O Governador do Estado afirma não terem sido cumpridos os requisitos 

estabelecidos pelos incisos II e IV do dispositivo. Analisemos cada um deles: 

II - efetivo funcionamento, há mais de dois anos, de serviço 

desinteressado e gratuito prestado à coletividade – por meio de 

documento expedido pelo Prefeito da Comarca ou Município onde a 
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organização funciona, bem como cópia do estatuto: a declaração 

fornecida pelo prefeito à fl. 24 atesta que a instituição presta serviços de 

acordo com seu objetivo social há mais de dois anos. Já o estatuto social 

às fls. 12/17, ao estabelecer no art. 2º as finalidades da associação, 

evidencia de forma satisfatória que os objetivos sociais referem-se a 

serviços desinteressado e gratuito prestados à coletividade. Entendemos 

que resta, portanto, cumprido este requisito legal. 

IV - atestado de atuação em conformidade com os objetivos estatutários 

emitido pelo conselho ou entidade de referência na área: Verifica-se que a 

declaração apresentada à fl. 42 foi fornecida por técnico em agropecuária 

(pessoa física), e não pelo INCAPER, entidade de referência na área. Não 

localizamos evidência de que o signatário possui poderes para assinar 

como INCAPER. Ademais, a declaração apresentada não atesta a 

atuação em conformidade com os objetivos estatutários, como é exigido 

pelo dispositivo legal. Por esses dois motivos, entendemos que este 

requisito não está cumprido. 

 

Ainda que eventual requisito legal não tenha sido cumprido, entendemos 

que esse fato por si só não configura inconstitucionalidade, e portanto não há motivo 

para veto jurídico. Normalmente esses requisitos formais podem ser facilmente 

supridos. 

Por essa razão, discorda-se do veto jurídico ao Projeto de Lei no. 

838/2019, tendo em vista que não restou configurada qualquer inconstitucionalidade 

para justificar o veto, nos termos do § 2º do art. 667 da Constituição Estadual.  

São estas as considerações pertinentes na análise da mensagem de 

veto em análise. 

 

 
7 Art. 66 Concluída a votação de um projeto, a Assembléia Legislativa enviará ao Governador do Estado que, 
aquiescendo, o sancionará. (...) 
§ 2º - 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 Assembléia Legislativa os motivos 
do veto. 
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3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opina-se pela REJEIÇÃO do veto total (Mensagem 

de Veto nº 178/2020) aposto ao Projeto de Lei no. 838/2019, de autoria do Deputado 

Estadual Enivaldo dos Anjos, que deu origem ao Autógrafo de Lei no. 99/2020, 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, 21 de outubro de 2020. 

 

DIOVANA BARBOSA LORIATO HERMESMEYER 

Procuradora da ALES 
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