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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

PARECER TÉCNICO 

 

 

MENSAGEM DE VETO Nº 36/2019 e VETO Nº 09/2019 

AUTOR: Governador do Estado 

EMENTA: Mensagem nº 036/2019 - VETO TOTAL ao Autógrafo de Lei nº 

14/2019, que “Institui o Dia do Combate ao Câncer de Colorretal no Estado do 

Espírito Santo” Autor: Deputado Hudson Leal, relacionado ao Projeto de Lei nº 

334/2017. 

 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se de mensagem de veto encaminhando o veto total ao Projeto de 

Lei nº 334/2017, de autoria do Deputado Estadual Hudson Leal, que institui o Dia do 

Combate ao Câncer Colorretal no Estado do Espírito Santo, a ser comemorado, 

anualmente, em 01 de setembro.  

Em síntese, o Governador do Estado do Espírito Santo vetou totalmente 

o Projeto de Lei nº 334/2017, com base em parecer da lavra da Procuradoria-Geral 

do Estado, sob o fundamento de que o projeto viola a Lei nº 10.973/2019, a qual 

consolida toda a legislação em vigor relacionada à instituição de datas de assuntos 

de interesse público, e estabelece, no art. 2º, que qualquer inclusão ou revogação 

de semana e/ou de dia/correlato comemorativo, deve obrigatória e exclusivamente, 

ser realizada por meio de alteração dos anexos daquela Lei. 
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A mensagem de veto foi recebida no dia 16/04/2019, lida no expediente 

da Sessão Ordinária do dia 22/04/2019 e publicada no Diário do Poder Legislativo – 

DPL do dia 23/04/2019 (fls. 08/09 dos autos). 

Com efeito, o presente processo legislativo foi encaminhado a esta 

Procuradoria para exame e parecer, na forma do disposto no art. 121 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/09) e, distribuída a matéria, coube-nos 

examiná-la e emitir parecer técnico. 

É o relatório. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

2.1 Constitucionalidade do veto total aposto pelo Exmo. Governador 

do Estado ao Projeto de Lei nº 334/2017. Obediência ao procedimento previsto 

no art. 66 da Constituição Estadual 

Nos termos 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. 
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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. 
§ 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 14/2019, relativo ao Projeto 

de Lei nº 334/2017, foi entregue ao Exmo. Governador do Estado no dia 28.03.2019 

(fl. 122 dos autos do PL nº 334/2017) e a comunicação das razões do veto ao 

Exmo. Presidente da Assembleia Legislativa deu-se em 16.04.2019 (fl. 01). 

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. 

Em suma, opina-se pela constitucionalidade do veto ao Projeto de Lei nº 

334/2017, 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 vetar o autógrafo de Lei nº 14/2019, referente ao 

projeto de Lei nº 334/2017 

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

Autógrafo de Lei nº 14/2019, com fulcro em parecer de lavra da Procuradoria-Geral 

do Estado, sob o fundamento de que o projeto viola a Lei nº 10.973/2019, a qual 

consolida toda a legislação em vigor relacionada à instituição de datas de assuntos 

de interesse público, e estabelece, no art. 2º, que qualquer inclusão ou revogação 

de semana e/ou de dia/correlato comemorativo, deve obrigatória e exclusivamente, 

ser realizada por meio de alteração dos anexos daquela Lei. 

Nesse aspecto, cumpre-nos esclarecer que o projeto de lei nº 334/2017 

tramitou nessa Casa Legislativa pelas comissões, inclusive a Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, nos anos de 2017 e 2018, tendo 

sido arquivado em razão do término da sessão legislativa. 

Em 2019, houve o pedido de desarquivamento e o projeto foi aprovado 

em Plenário na 7ª sessão extraordinária do dia 26/03/2019. 

Com relação à Lei nº 10.973/2019, que consolidou toda a legislação em 

relativa às datas de interesse público do Estado, entrou em vigor no dia 15/01/2019, 

momento anterior à extração do Autógrafo de Lei nº 14/2019, o qual ocorreu em 

26/03/2019. 

Tal impropriedade, de fato, viola o art. 7º, inciso IV, da Lei Complementar 

nº 95/1998, e estabelece que o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por 

mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destine a complementar lei 

considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa. 

Contudo, apesar de o projeto em apreço não ter sido elaborado nos 

termos das exigências da Lei nº 10.973/2019, não existe hierarquia formal entre 

uma lei e outra, motivo pelo qual não haveria razões jurídicas para sustentar o veto, 

o qual, se não for baseado em questões de interesse público, deve se ater à 
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inconstitucionalidade do projeto, como estabelece o art. 66, § 1º, da Constituição 

Federal, in verbis: 

Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de 
lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. 

§ 1º Se o Presidente da República 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 
do Senado Federal os motivos do veto. (original sem destaque) 

 

 Assim sendo, sob o aspecto estritamente técnico e jurídico que compete 

a esta Procuradoria se manifestar, concluímos pela rejeição do veto jurídico aposto 

pelo Governador, pelas razões acima expendidas. 

Ressalte-se, por fim, que o veto terá preferência sobre outra proposição 

na Ordem do Dia, para discussão e votação, conforme dispõe o art. 216, § 1º, I, 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. 230 do Regimento Interno.  

Quanto ao regime de tramitação, será o especial, por força do artigo 148, 

inciso III c/c artigos 228 a 231 do Regimento Interno.  

O processo de votação será o nominal, conforme o artigo 200, inciso II 

c/c com o artigo 202, inciso I, do Regimento Interno. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opina-se pela REJEIÇÃO do veto ao Projeto de Lei 

nº 334/2017, consubstanciado na Mensagem de Veto nº 36/2019, com base nos 

fundamentos acima expostos. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 
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Vitória, 06 de maio de 2019. 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 
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