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PARECER JURÍDICO 

 

 

Mensagem de Veto nº: 400/2017 

 

Autor: Governador do Estado 

 

Assunto: Veto total aposto ao Projeto de Lei nº 504/2015 do Deputado Amaro Neto 

que obriga as concessionárias das rodovias no âmbito do estado do Espírito Santo a 

emitirem nota ou cupom fiscal aos consumidores quando do pagamento de pedágio. 

 

 

1. RELATÓRIO 

 

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

400/2017, encaminha veto total ao autógrafo de Lei nº 186/2017, referente ao projeto 

de Lei nº 504/2015 de autoria do Excelentíssimo Senhor Deputado Amaro Neto, que 

“Obriga as concessionárias das rodovias, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a 

emitirem nota ou cupom fiscal aos consumidores quando do pagamento do 

pedágio.”  

 

A mensagem de veto foi protocolizada no dia 16.11.2017 (fls. 02), lida no 

expediente do dia 20.11.2017 (fl. 02), publicada no Diário do Poder Legislativo de 

21.11.2017 (fls.05) e remetida a esta Procuradoria 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 ao autógrafo de Lei nº 186/2017, referente ao projeto de Lei nº 504/2015. 

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 

Identificador: 33003000300036003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.



 

 

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Mensagem de Veto nº 400/2017 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

 

3 
 

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. 

 

In casu, houve obediência aos prazos previstos no art. 66, § 2º, da 

Constituição Estadual, porquanto o Autógrafo de Lei nº 186/2017, relativo ao Projeto 

de Lei nº 504/2015, foi entregue ao Exmo. Governador do Estado no dia 26.10.2017 

e a comunicação das razões do veto ao Exmo. Presidente da Assembleia Legislativa 

deu-se em 16.11.2017 (fl. 02). 

 

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

Exmo. Governador do Estado ao autógrafo de Lei nº 186/2017, referente ao projeto 

de Lei nº 504/2015, por obediência ao procedimento previsto no art. 66 da 

Constituição Estadual. 

 

 

2.2- Análise dos fundamentos jurídicos expostos pelo Exmo. Governador do 

Estado para veto total ao autógrafo de Lei nº 186/2017, referente ao projeto de 

Lei nº 504/2015. 

 

Conforme exposto alhures, o Exmo. Governador do Estado vetou de 

forma total o autógrafo de Lei nº 186/2017, referente ao projeto de Lei nº 504/2015, 

com fulcro em parecer de lavra da Procuradoria Geral do Estado, por entender que 

está eivado de inconstitucionalidade. 

 

A Procuradoria Geral do Estado, após explanação no parecer acolhido 

pelo Exmo. Governador do Estado apresentou a inconstitucionalidade por ofensa ao 

artigo 61, § 1º, II, “b”, da Constituição Federal, bem como ao artigo 63, § único, 

inciso III, da Constituição Estadual. 

 

À análise. 

 

Pois bem, em relação ao vício de inconstitucionalidade formal, por se 

tratar de matéria de inciativa privativa do Chefe do Poder executivo, ex vi art. 61, §º 

1º, inciso II, alínea “e” da Constituição Federal, não merece guarita diante do 

ordenamento pátrio, posto que não se enquadram no caso em exposição. 

 

Em relação à inconstitucionalidade formal por vício de inciativa de 

competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, inciso II, alínea 

“e” da CF), é desprovida de qualquer fundamentação jurídica, haja vista o simples 
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confronto da ementa da proposição legislativa com o texto constitucional citado, in 

verbis:  

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a 

qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do 

Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da 

República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, 

ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos 

casos previstos nesta Constituição. 

§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis 

que: 

(...) 

II - disponham sobre: 

(...) 

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração 

pública, observado o disposto no art. 84, VI; 

 

Na hipótese sob exame, dissecando o teor do Projeto, desde a sua 

ementa, o resultado autoriza concluir que a matéria trata de garantir a 

proteção ao direito do consumidor de receber o cupom fiscal 

independente de solicitação ou não, no ato do pagamento do pedágio.  

 

Vê-se de plano que o projeto em comento objetiva com tal iniciativa 

manter a transparência na relação de consumo, bem como no controle 

do recolhimento do tributo devido pelas praças de pedágio.  

 

Depreende-se, portanto, que a matéria resguarda direitos e 

interesses do consumidor, com medidas proporcionais, uma vez que não impõe 

ônus excessivo as concessionárias ao mencionar a obrigação da emissão de 

nota/cupom fiscal no ato do pagamento do pedágio, independente da 

solicitação ou não do cliente. 

 

A Lei Federal n° 11.033/2004 em seu art. 7°, bem como o  art. 10 caput, e 

inciso XXIII, da Lei nº 10.833/2003, com as modificações introduzidas pela Lei nº 

Identificador: 33003000300036003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.



 

 

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Mensagem de Veto nº 400/2017 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

 

6 
 

10.925/2004, e nos arts. 61 a 63 da Lei no 9.532/1997, regulamentam a 

obrigatoriedade do uso do equipamento emissor de cupom fiscal por parte das 

pessoas jurídicas que arrecadam suas receitas decorrentes de prestação de 

serviços públicos por concessão na operação de rodovias.  

 

Destarte, é possível que os Estados-Membros legislem, pois a Carta Magna 

estabelece competência concorrente aos já citados Entes para legislarem sobre 

consumo. Em conformidade com o transcrito em nossa Constituição: 

 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

(...) 

V – produção e consumo; 

(...) 

VII – responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 

 

Corrobora com a transcrição acima o entendimento positivado na Constituição 

do Estado do Espírito Santo: 

 

Art. 11. Na promoção da política a que se refere o artigo anterior, o Estado 

assegurará ao consumidor: 

(...) 

II - fornecimento de informações básicas necessárias à utilização de bens e 

serviços; 

Ademais, nesse sentido, a Constituição do Estado do Espírito Santo, 

estabeleceu em seu art. 19, IV, verbis:  

 

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. 
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É necessário frisar que o tema versado no presente projeto de lei não 

se insere no âmbito de iniciativa reservada de qualquer autoridade ou órgão, nem 

mesmo do Chefe do Executivo. 

 

 Isto porque, como o tema não encontra expressamente contemplado 

entre aqueles a serem tratados por lei de iniciativa exclusiva do Presidente da 

República e, por simetria, dos Governadores e Prefeitos (CF, art. 61, § 1º), a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as hipóteses de 

iniciativa reservada, por traduzirem matéria de exceção, não podem ser ampliadas 

por via hermenêutica, sob pena de ocasionar uma indesejável hipertrofia do 

Executivo, de um lado, e o esvaziamento da atividade legislativa autônoma no 

âmbito dos entes federados, de outro. 

 

Logo, na presente situação deve-se aplicar o seguinte entendimento 

jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, 

DO ESTADO DO AMAZONAS. (...) Ao contrário do afirmado pelo 

requerente, a lei atacada não cria ou estrutura qualquer órgão da 

Administração Pública local. Não procede a alegação de que 

qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto 

pelo Chefe do Executivo. As hipóteses de limitação da iniciativa 

parlamentar estão previstas, em numerus clausus, no artigo 

61 da Constituição do Brasil - matérias relativas ao 

funcionamento da Administração Pública, notadamente no 

que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. 

Precedentes. (...) (ADI 3394, Relator(a):  Min. EROS GRAU, 

Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2007) (original sem destaque) 

 

EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Lei de 

iniciativa parlamentar a instituir programa municipal denominado 

“rua da saúde”. Inexistência de vício de iniciativa a macular sua 

origem. 1. A criação, por lei de iniciativa parlamentar, de 
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programa municipal a ser desenvolvido em logradouros 

públicos não invade esfera de competência exclusiva do 

Chefe do Poder Executivo. 2. Inviável a análise de outra norma 

municipal para aferição da alegada inconstitucionalidade da lei. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 290549 AgR, 

Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 

28/02/2012) (original sem destaque) 

 

Vale dizer, para que a presente proposição tenha sua eficácia plena, se 

eventualmente aprovada e sancionada, não existe necessidade de criar qualquer 

atribuição ou obrigação em desfavor do Poder Público. Já é dever dos PROCONs 

fiscalizar e punir empresas que faltem com a devida informação ao consumidor ou 

que enganem estes em seus direitos consumeristas.  

 

Destarte, não há que se falar em inconstitucionalidade por vício de 

iniciativa pelas razões supracitadas. 

 

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

Governador do Estado ao autógrafo de Lei nº 186/2017, referente ao projeto de Lei 

nº 504/2015, por não estar eivado de inconstitucionalidade conforme as razões 

acima expostas. 

 

3. CONCLUSÃO  

 Por todo o exposto: 

a) opina-se pela rejeição do veto total aposto pelo Exmo. Governador 

do Estado ao autógrafo de Lei nº 186/2017, referente ao projeto de 

Lei nº 504/2015, por não estar eivado de inconstitucionalidade 

conforme as razões acima expostas;  

 

 Este é o parecer, que submeto à consideração superior. 

Vitória, 24 de novembro de 2017. 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 
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Procurador da Assembleia Legislativa 
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