
 

 

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Mensagem de Veto nº 84/2018 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

 

1 
 

PARECER JURÍDICO 

 

 

Mensagem de Veto nº 84/2018 

 

Autor: Governador do Estado 

 

Assunto: Mensagem nº 084/2018, do Governador do Estado, encaminhando veto 

total ao Projeto de Lei nº 499/2015, de autoria do Deputado Rodrigo Coelho, que 

estabelece normas suplementares à Legislação Federal no tocante à oferta e 

apresentação de produtos ou serviços no âmbito do Estado do Espírito Santo.  

 

 

1. RELATÓRIO 

 

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

84/2018, encaminha veto total ao autógrafo de Lei nº 66/2018, referente ao projeto 

de Lei nº 499/2015 de autoria do Excelentíssimo Senhor Deputado Rodrigo Coelho, 

que “estabelece normas suplementares à Legislação Federal no tocante à oferta e 

apresentação de produtos ou serviços no âmbito do Estado do Espírito Santo”  

 

A mensagem de veto foi protocolizada no dia 27.06.2018, lida no 

expediente do dia 03.07.2018, publicada no Diário do Poder Legislativo de 

04.07.2018 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 do autógrafo de Lei nº 66/2018, referente ao projeto de Lei nº 499/2015. 

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 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 66/2018, relativo ao Projeto 

de Lei nº 499/2015, foi entregue ao Exmo. Governador do Estado no dia 06.06.2018 

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

deu-se em 27.06.2018. 

 

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 66/2018, referente ao projeto 

de Lei nº 499/2015, 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 66/2018, referente ao projeto de 

Lei nº 499/2015. 

 

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

forma total o autógrafo de Lei nº 66/2018, referente ao projeto de Lei nº 499/2015, 

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 formal por 

violação ao artigo 24, inciso V e § 1º da Constituição Federal. 

 

 

À análise. 

 

Inexiste inconstitucionalidade formal tendo em vista que a matéria 

aborda o tema de competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal e da 

União.  

 

Verifica-se inicialmente a competência legislativa Estadual para 

deflagrar o presente procedimento, por se tratar de matéria relacionada a direito do 

consumidor, matéria de competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal e 

da União; não caracterizando inconstitucionalidade por vício de iniciativa, nos termos 

do artigo 24, inciso VIII, da Constituição da República, in verbis: 

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

legislar concorrentemente sobre: 

(...) 

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao 

consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico; 

(original sem destaque) 
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Resta caracterizada a competência estadual para legislar sobre a 

matéria em debate por se tratar competência suplementar do Estado ao tratar de 

matéria específica, observando e respeitando as disposições gerais da legislação 

federal, qual seja, o Código de Defesa do Consumidor, considerada norma de 

caráter geral.  

 

É esse o entendimento consolidado no seguinte julgado do Supremo 

Tribunal Federal, conforme verifica-se a seguir: 

 
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 

12.420, DE 13.01.1999, DO ESTADO DO PARANÁ, QUE 

ASSEGURA AO CONSUMIDOR O DIREITO DE OBTER 

INFORMAÇÕES SOBRE NATUREZA, PROCEDÊNCIA E 

QUALIDADE DOS PRODUTOS COMBUSTÍVEIS, 

COMERCIALIZADOS NOS POSTOS REVENDEDORES 

SITUADOS NAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ALEGAÇÃO 

DE OFENSA AOS ARTS. 22, I, IV e XII, 177, §§ 1º e 2º, I e III, 238 

e 170, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR. 

1. A plausibilidade jurídica da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

ficou consideravelmente abalada, sobretudo diante das 

informações do Exmo. Sr. Governador do Estado do Paraná. 2. 

Com efeito, a Constituição Federal, no art. 24, incisos V e VIII, 

atribui competência concorrente à União, aos Estados e ao 

Distrito Federal para legislar sobre produção e consumo e 

responsabilidade por dano ao consumidor. O § 1º desse 

artigo esclarece que, no âmbito da legislação concorrente, a 

competência da União limitar-se-á a estabelecer normas 

gerais. E o § 2º que a competência da União para as normas 

gerais não exclui a suplementar dos Estados. 3. No caso, a 

um primeiro exame, o Estado do Paraná, na Lei impugnada, 

parece haver exercido essa competência suplementar, sem 

invadir a esfera de competência da União, para normas gerais. 

Aliás, o próprio Código do Consumidor, instituído pela Lei 

Federal nº 8.078, de 1990, no art. 55, a estabeleceu. 4. E, como 
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ficou dito, o diploma acoimado de inconstitucional não aparenta 

haver exorbitado dos limites da competência legislativa estadual 

(suplementar), nem ter invadido a esfera de competência 

concorrente da União, seja a que ficou expressa no Código do 

Consumidor, seja na legislação correlata, inclusive aquela 

concernente à proteção do consumidor no específico comércio de 

combustíveis. 5. É claro que um exame mais aprofundado, por 

ocasião do julgamento de mérito da Ação, poderá detectar alguns 

excessos da Lei em questão, em face dos limites constitucionais 

que se lhe impõem, mas, por ora, não são eles vislumbrados, 

neste âmbito de cognição sumária, superficial, para efeito de 

concessão de medida cautelar. 6. Ausente o requisito da 

plausibilidade jurídica, nem é preciso verificar se o do "periculum in 

mora" está preenchido. Ademais, se tivesse de ser examinado, é 

bem provável que houvesse de militar no sentido da preservação 

temporária da eficácia das normas em foco. 7. Medida Cautelar 

indeferida. Plenário: votação unânime. (ADI 1980 MC, Relator(a): 

Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 04/08/1999, 

DJ 25-02-2000 PP-00050 EMENT VOL-01980-01 PP-00173) 

(original sem destaque) 

 
Noutro giro, mostra-se formalmente constitucional a presente 

propositura, no que diz respeito à legitimidade Parlamentar para deflagrar o 

procedimento legislativo, por não impor obrigação e função à administração direta; 

de maneira a descaracterizar eventual ofensa ao art. 61, inciso II, alínea ‘a’, da 

Constituição da República que, em razão do princípio da simetria, deve ser 

observado no âmbito estadual. 

 

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. As implicações deste projeto 

atingem unicamente empresas fornecedoras de serviços aos consumidores.  
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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 do autógrafo de Lei nº 66/2018, referente ao projeto de Lei nº 

499/2015, 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 do autógrafo de Lei nº 66/2018, referente ao projeto de 

Lei nº 499/2015, por não estar eivado de inconstitucionalidade 

conforme as razões acima expostas;  

 

 Este é o parecer, que submeto à consideração superior. 

 

Vitória, 09 de julho de 2018. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Procurador da Assembleia Legislativa 
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