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PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Veto nº 12/2021 

AUTOR: Governador do Estado 

EMENTA: Mensagem nº 55/2021 - Encaminha as razões de Veto Total 

ao Autógrafo de Lei nº 38/2021, de autoria do Deputado Dr. Rafael Favatto, 

relacionado ao Projeto de Lei nº 434/2017. 

 

DESPACHO 

 

O Projeto de Lei nº 434/2017 tem por objetivo determinar à 

concessionária que administra a ponte Deputado Darcy Castelo de Mendonça 

(terceira ponte) a instalação de placas com conteúdos motivacionais e autoajuda em 

favor da vida, para ser um mecanismo de prevenção e combate ao suicídio, 

devendo constar os números telefônicos de organizações e entidades que lidam 

com essa temática. 

O Exmo. Governador do Estado vetou integralmente o Projeto de Lei nº 

434/2017, sob os seguintes fundamentos: 

a) O projeto invade a iniciativa do Chefe do Poder Executivo ao 

interferir na gestão de contrato de concessão de serviço público 

firmado com a concessionária de serviço público, violando o art. 

63, parágrafo único, inciso III, art. 91, inciso I, e art. 17, todos da 

Constituição Estadual; 
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b) O projeto acarreta desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, 

violando o art. 210, caput e incisos I, III e IV, e art. 32, inciso XXI, 

da Constituição do Estado do Espírito Santo; 

c) Atenta contra o ato jurídico perfeito e direito adquirido, violando o 

art. 3º da CE. 

Analisando os autos eletrônicos do PL 434/2017, não consta a data em 

que o Autógrafo de Lei nº 38/2021 foi entregue ao Chefe do Poder Executivo para 

sanção ou veto. Tal previsão é necessária para que possamos analisar a 

constitucionalidade do veto. 

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. 

Nesse sentido, entendo necessária a certificação nos autos eletrônicos 

pelo setor competente desta Casa acerca da data em que o Autógrafo de Lei nº 

38/2021 teria sido protocolado perante a Chefia do Poder Executivo, uma vez que o 

despacho da fl. 241 dos autos do PL nº 434/2017 não é explícito quanto a tal 

informação. 

Em face do exposto, requer-se ao Senhor Procurador-Geral que 

determine a instrução dos autos pelo setor competente desta Casa com a 

informação supramencionada. 

Após, retornem os autos para a emissão de parecer. 

Vitória, 13 de maio de 2021. 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390030003100330032003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.


		2021-05-14T13:28:11-0300




