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Mensagem de Veto nº 9/2019  

Autor: Governador do Estado 

Assunto: 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.  

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

A Procuradora designada emitiu parecer técnico jurídico pela rejeição do 

veto total aposto ao Projeto de Lei nº 334/2017 (Autógrafo de Lei nº 14/2019), que 

visa especificamente Institui o “Dia do Combate ao Câncer de Colorretal” no Estado do 

Espírito Santo. Isto posto, pode-se diagnosticar o seguinte contexto de divergência 

jurídica entre o Parecer Técnico exarado e a Mensagem de Veto nº 9/2019 (Mensagem 

nº 036/2019): 

As razões do veto mencionado foram, tão somente, a violação do 

Princípio Constitucional da Legalidade (art. 37, caput, da Constituição da República) e 

por falta de Racionalidade, por ter o projeto vetado desatendido à ordem da Lei 

Estadual nº 10.973/2019, que consolida a legislação em vigor referente “às semanas e 

aos dias/correlatos estaduais comemorativos de relevantes datas e de assuntos de 

interesse público, no âmbito do Estado” e que, assim, estabelece em seu art. 2º que 

deverá qualquer inclusão ou revogação destas datas relevantes ser, obrigatória e 

exclusivamente, realizada por meio de alteração do Anexo da indicada Lei. Neste 

sentido, concluiu a Mensagem de Veto: 

“Nada obstante a constitucionalidade da norma, registro que a Lei Estadual n. 

10.973/2019, que consolida a legislação em vigor referente às semanas e aos 

dias/correlatos estaduais comemorativos de relevantes datas e de assuntos de 

interesse público, no âmbito do Estado, estabelece em seu art. 2º que deverá 

‘qualquer inclusão ou revogação de semana e/ou de dia/correlato 

comemorativo, obrigatória e exclusivamente, ser realizada por meio de 

alteração dos Anexos da presente Lei’. 
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Desta forma, com a consolidação da legislação referente à instituição de 

comemorativos em âmbito estadual em uma única norma, a matéria tratada no 

Autógrafo ora analisado, além de ir de encontro à previsão legal da Lei 

Estadual n. 10.973/2019, fica de fora do Anexo da referida norma. 

Nesta esteira, também por razões de racionalidade legislativa, sugiro o veto da 

norma, tendo em vista a consolidação da legislação referente à instituição de 

comemorativos em âmbito estadual, não havendo sentido em manter-se uma 

declaração de utilidade pública fora daquele diploma consolidador.” 

Por seu turno, o Parecer Técnico de fls. 14 a 19 dos presentes autos 

eletrônicos considera que “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”. E 

continua: 

“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 

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.” 
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Preliminarmente, é devido relatar o histórico do ocorrido no presente caso 

concreto. O Projeto de Lei nº 334/2017 foi protocolizado no ano de 2017 e seguiu 

tramitando nas Comissões Parlamentares; porém, por não ter sido deliberado em 

definitivo, no dia 04 de janeiro de 2019 recebeu Termo de Arquivamento em face do 

término da Legislatura. 

Por sua vez, em 15 de janeiro de 2019, entrou em vigor a Lei nº 

10.973/2019, que passou a exigir adequação ao processo legislativo das proposições 

que versassem sobre “as semanas e aos dias/correlatos estaduais comemorativos de 

relevantes datas e de assuntos de interesse público, no âmbito do Estado” (objeto do 

Projeto de Lei nº 334/2017), exigindo em seu art. 2º que qualquer inclusão ou 

revogação destas datas relevantes deverá ser, obrigatória e exclusivamente, realizada 

por meio de alteração do Anexo da Lei Consolidadora – e não há previsão na dita lei 

que os projetos em curso estariam excluídos desta obrigatoriedade.  

Mas, mesmo já estando em vigor a Lei nº 10.973/2019, o Projeto de Lei 

nº 334/2017 foi desarquivado e, em 26 de março de 2019, foi aprovado, porém 

descumprindo a ordem formal expressa prevista no art. 2º da Lei nº 10.973/2019, 

conforme se depreende do respectivo Autógrafo de Lei nº 14, datado do mesmo dia 26 

de março de 2019.  

Compreendido este quadro fático/histórico ocorrido e tendo o mesmo 

como premissa de análise, a intelecção jurídica nos reporta que, hodiernamente em 

âmbito do processo legislativo do Estado do Espírito Santo, o único diagnóstico jurídico 

para efeito de subsunção converge para o norteamento do Princípio Constitucional da 

Legalidade, que, por sua vez, exige, in contest, o atendimento do requisito foral 

previsto no art. 2º da Lei nº 10.973/2019. Ad litteram: 

 

“Art. 2º Toda a legislação, devidamente instituída, em vigor será consolidada a 

partir da publicação desta Lei, de acordo com o previsto no art. 1º, devendo 

qualquer inclusão ou revogação de semana e/ou de dia/correlato 
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comemorativo, obrigatória e exclusivamente, ser realizada por meio de 

alteração dos Anexos da presente Lei.” 

(NEGRITOS E GRIFOS DE NOSSA AUTORIA)  

Nesta linha, quando entrou em vigor a Lei nº 10.973/2019, o Projeto de 

Lei nº 334/2017 não tinha sido ainda, ultimado por votação do Plenário da Assembleia 

Legislativa, tão pouco ter firmado o seu Autógrafo de Lei. Outrossim, considerando que 

a referida exigência (art. 2º da Lei nº 10.973/2019) decorre de norma de natureza 

processual (requisito de processo legislativo), tem-se o entendimento de que é de 

aplicação imediata e, assim, incidirá nos processos legislativos em curso para fins de 

aperfeiçoamento de seus atos1.  

Sem embargo, a metodologia de isolamento dos atos processuais 

garante harmonização precisa dos princípios garantidores do efeito imediato de 

aplicabilidade, o qual não se confunde com o sistema jurídico-processual, mas se torna 

obrigatório de pronto – esta circunstância jurídica de aplicabilidade imediata para os 

processos em curso só não se aplica se existir previsão expressa na lei, porém tal 

hipótese não ocorreu com a Lei nº 10.973/2019. 

Certamente, nos valendo dos ensinamentos do mestre de Roma 

CHIOVENDA2, pode-se compreender que os processos em curso, quando da 

exigência legal incidente de requisito formal, manterão validos os atos já praticados 

anteriormente, contudo esta exigência novel atingirá os atos ainda por serem 

praticados quando compatíveis e lógicos. Vale dizer que, no caso concreto ora em 

estudo, a exigência do art. 2º da Lei nº 10.973/2019 ainda era compatível e lógico de 

ser praticado até no momento da redação do Autógrafo de Lei respectivo, pois não 

envolvia questão de conteúdo, mas, sim, de mera técnica de consolidação das leis 

referentes ao tema, razão pela qual resta confirmar legítimo o fundamento do Veto 

Total aposto ao Projeto de Lei nº 334/2017 (Autógrafo de Lei nº 14/2019).  

                                                 
1
 Só não incidiria se fosse exigência de natureza material e que, desta maneira, promovesse ingerência em ato 

jurídico perfeito, em direito adquirido ou em coisa julgada já incorporada subjetivamente. Porém, não são estas a 

situação do caso concreto ora em estudo. 
2
 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. Campinas: Bookseller, 1998. v. I. p. 117. 
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Em tempo, o debate concernente a possibilidade ou não do Veto Jurídico 

ter como fundamento o descumprimento de ordem legal, haja vista que o §1º, do art. 

66, da Constituição Federal mencionar que o Chefe do Poder Executivo vetará o 

projeto, no todo ou em parte, quando considera-lo inconstitucional; ou seja, em tese, 

somente poderia vetar se as razões do veto encontrasse respaldo em ordem 

constitucional. Em verdade, a ilegalidade do ato da Administração Pública também 

gera ofensa a Ordem Constitucional, senão vejamos: 

Sem embargo, o controle de constitucionalidade preventivo tem como 

competente tanto o Poder Legislativo, quanto o Poder Executivo (por meio do Veto), e 

visa impedir o ingresso, no sistema, de normas que, em seu projeto, já revelam 

desconformidade com a Ordem Constitucional. E, como a Ordem Constitucional dá a 

tônica de validade e de integração sistêmica das normas infraconstitucionais contidas 

no Ordenamento Jurídico, promove o sentido jurídico de que, quando o Poder Público 

age com ilegalidade, está desrespeitando concomitantemente a Constituição Federal. 

Deste topoi, advém a previsão constitucional expressa do Princípio da Legalidade (art. 

37, caput, da CF), Princípio do Estado de Direito (art. 1º, caput, da CF) e, também para 

o presente caso concreto, o Princípio do Devido Processo Legal (art. 5º, inciso LIV, da 

CF) e até mesmo o Princípio da Razoabilidade (art. 45, §2º, da CE) que serão 

ofendidos quando qualquer dos Poderes Estatais agirem com ilegalidade. 

A questão é de ordem pública, pois a própria apropriação do Axioma da 

Legalidade requer o significado e a característica daquilo que está dentro da lei. Em 

outros termos, toda ação administrativa criada em conformidade com a legislação 

integra a legalidade; e se for criada em desconformidade com a legislação será ilegal 

e, por conseguinte, inconstitucional por desatendimento a todos os princípios acima 

elencados, em especial o Princípio da Legalidade. Inclusive, o princípio da legalidade é 

parte importante do Direito Administrativo, e limita a Administração Pública a fazer 

apenas aquilo que é previsto em lei, por ordem expressa da do caput, do artigo 37, da 

Constituição federal (obrigação da Administração Pública estar vinculada ao 

cumprimento legal). Nestes termos, até as leis de natureza processual desatendidas 
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(como é o caso do projeto ora vetado) fere o Princípio da Legalidade – este é o 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal:   

“Em razão de expressa determinação constitucional, na medida em que a 
atuação da administração pública é pautada pelo princípio da legalidade 
(CF, art. 37, caput), inexiste, em princípio, qualquer ilegalidade na atuação da 
União em proceder à inscrição do órgão ou ente nos cadastros de restrição. A 
anotação de ente federado em tais cadastros exige a prévia e efetiva 
observância do devido processo legal, em suas dimensões material e 
processual.” [ACO 2.674 AgR, rel. min. Luiz Fux, j. 6-10-2017, 1ª T, DJE de 
25-10-2017.] 

“A administração pública submete-se ao princípio da legalidade, 
sobrepondo-se ao regulamento a lei em sentido formal e material. (...) 
Consoante dispõe o inciso II do art. 141 da Lei 8.112/1990, viabilizando o 
salutar duplo grau administrativo, cumpre à autoridade de hierarquia 
imediatamente inferior às mencionadas na cabeça do artigo, entre as quais os 
presidentes dos tribunais federais, impor a suspensão do servidor quando 
ultrapassado o período de trinta dias. Inconstitucionalidade do Regulamento da 
Secretaria do Supremo, que, ao prever a autoria da sanção pelo dirigente 
maior do Tribunal, fulminando a revisão do ato, versa limitação conflitante com 
a lei de regência.” [MS 28.033, rel. min. Marco Aurélio, j. 23-4-2014, P, DJE de 
30-10-2014.] 
 

(NEGRITOS E GRIFOS DE NOSSA AUTORIA) 

 

Resta firmar o nosso entendimento no sentido de que o Veto Jurídico 

pode advir de razões de ilegalidade, na medida em que a ilegalidade resulta 

igualmente em condição de inconstitucionalidade. 

Assim pelos fundamentos aqui exposto, data máxima vênia, NÃO 

ACOLHO, o parecer técnico jurídico (fls. 14 a 19 dos autos) nos seus fundamentos 

exarados. 

Vitória/ES, 08 de maio de 2019. 

 

Procurador Gustavo Merçon 
Subcoordenador da Setorial Legislativa 
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