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PARECER TÉCNICO-JURÍDICO 

Proposição: Mensagem de Veto nº 002/2023.  

Autor: Governador do Estado (Mensagem Governamental nº 022/2023). 

Assunto: Veto parcial aposto aos incisos XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII e 

XXVIII do artigo 2º do Projeto de Lei nº 443/2022, de autoria do Poder 

Executivo, que dispõe sobre a divulgação de informações ambientais do 

Estado do Espírito Santo no Portal da Transparência pelo Governo do Estado. 

1. RELATÓRIO 

Mediante a presente Mensagem Governamental é comunicada a 

aposição de veto parcial a emendas parlamentares realizadas em iniciativa 

do Poder Executivo, que dispõe sobre a divulgação de informações 

ambientais do Estado do Espírito Santo no Portal da Transparência pelo 

Governo do Estado.  

Em síntese, o Governador do Estado vetou parcialmente a matéria 

com o fundamento em parecer técnico da Secretaria de Estado de Controle e 

Transparência - SECONT, onde se alega razões de mérito para vetar os 

incisos XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII e XXVIII do artigo 2º do Projeto de Lei 

nº 443/2022, de autoria do próprio Poder Executivo1 

A referida Mensagem de Veto foi protocolada no dia 04.01.2023, 

lida no expediente da Sessão Ordinária do dia 07.02.2023 e publicada na 

edição do Diário do Poder Legislativo também do dia 07.02.2023. 

 
1 Art. 2º O Poder Público dará ampla publicidade no Portal da Transparência, por meio de ferramenta de 

redirecionamento de página na Internet quando estiverem disponíveis em outros sítios governamentais, às 
seguintes informações, no mínimo: (...)  XXIII - Áreas embargadas: número do termo e do processo 
administrativo, data da lavratura, nome do detentor, nome da propriedade, município, localização, motivo, 
tamanho da área embargada e andamento do julgamento do embargo; XXIV - Arrecadação de multas: data, valor 
da multa paga, valor da multa total, número de parcelas ainda em aberto; XXV - Autorizações de 
desmatamento/de supressão de vegetação: número da autorização, data de obtenção, nome do detentor, nome da 
propriedade, nome do responsável técnico, município, localização, área, volume e nome do analista; XXVI - 
Degradação: período, localização, município, tipologia fundiária; XXVII - Desmatamento: período, localização, 
município, tipologia fundiária; XXVIII - Monitoramento de TAC/TC: data, localização, número, tipo de atividade 
vistoriada ou monitorada e parecer da vistoria. 
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Após essa tramitação regimental, o presente processo legislativo 

foi encaminhado a esta Procuradoria para exame e parecer, na forma do 

disposto no artigo 121 do Regimento Interno. 

É o relatório. 

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

Cumpre ressaltar que o exame a ser realizado sobre o presente 

processo limitar-se-á aos aspectos estritamente jurídicos, especialmente com 

suporte nas matrizes constitucionais e legais que norteiam o processo 

legislativo. Com efeito, não incumbe a Procuradoria invadir o mérito da 

proposição legislativa, muito menos imiscuir-se em questões que dizem 

respeito tão somente aos critérios políticos e de oportunidade e conveniência 

desta Casa de Leis. 

Quanto ao aspecto formal, verifica-se que, nos termos do artigo 

66 da Constituição Estadual2, compete ao Governador do Estado sancionar ou 

vetar projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo, no prazo improrrogável 

de 15 (quinze) dias úteis, de forma irretratável e expressa, total ou 

parcialmente, por considera-lo inconstitucional (veto jurídico) ou contrário ao 

interesse público (veto político), devendo comunicar os motivos do veto ao 

Presidente da Assembleia Legislativa, dentro de quarenta e oito horas. 

 
2 Art. 66. Concluída a votação de um projeto, a Assembleia Legislativa o enviará ao Governador do Estado que, 
aquiescendo, o sancionará. (...) 

§ 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. 
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In casu, houve obediência ao prazo previsto no artigo 66, § 2º, 

da Constituição Estadual, porquanto os respectivos autógrafos de lei foram 

protocolados no Poder Executivo no dia 22.12.2022 e a presente Mensagem 

de Veto foi protocolada nesta Assembleia Legislativa em 04.01.2023, 

ressaltando-se a ocorrência de feriados de natal e ano novo neste interregno. 

Também foram obedecidos os requisitos previstos no artigo 66, 

§3º, da Constituição Estadual, eis que o veto governamental abrangeu texto 

integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. 

Por outro lado, no que tange aos demais requisitos formais do 

processo legislativo, cabe ressaltar que o veto terá preferência para 

discussão e votação sobre outra proposição na Ordem do Dia, conforme 

dispõe o artigo 216, § 1º, inciso I, do Regimento Interno3, e que o quórum 

para sua rejeição dar-se-á por maioria absoluta dos membros da Assembleia 

Legislativa, na forma do artigo 66, § 4º, da Constituição Estadual, 

combinando com o artigo 230 do referido Regimento Interno4.  

Ressalte-se, ainda, que o regime de tramitação é o especial, por 

força do artigo 148, inciso III, combinado com os artigos 228 a 231 do 

Regimento Interno5, e o processo de votação é nominal, conforme artigo 

200, inciso II, combinando com o artigo 202, inciso I, do mesmo regimento6. 

 
3 Art. 216.  Preferência é a primazia na discussão ou na votação de uma proposição sobre outra na Ordem do Dia. 

§ 1º As proposições terão preferência para discussão e votação na seguinte ordem:  I – veto (...) 

4 Art. 230.   O veto será rejeitado quando contra o mesmo votar a maioria absoluta dos membros da Assembleia 
Legislativa.  

5 Art. 228.  Recebido o projeto vetado e constatada a observância do prazo constitucional estabelecido para 
sanção, será imediatamente publicado na forma do artigo 120, com as razões do veto e despachado à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação. § 1º A partir da data do recebimento do veto, a Assembleia 
Legislativa terá o prazo de trinta dias para sua apreciação. § 2º Será de cinco dias úteis, improrrogáveis, o prazo 
para que a Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação emita o seu parecer. § 3º Decorrido o 
prazo do § 2º, o projeto de lei, as razões do veto e o parecer serão encaminhados à Mesa. § 4º Após a leitura, o 
parecer será publicado e incluído na Ordem do Dia. § 5º O projeto vetado e o parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça, Serviço Público e Redação serão submetidos a uma só discussão, podendo falar por dez minutos os 
líderes, o relator do veto e o autor ou autores da matéria vetada, seguindo-se imediatamente a votação. § 6º A 
votação versará sobre o veto, votando a favor os que aprovarem e contra os que rejeitarem o veto. 

Art. 229.  Esgotado sem deliberação o prazo de trinta dias, o veto será colocado na Ordem do Dia da sessão 
imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final. 
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Em suma, constata-se a constitucionalidade formal do veto aposto 

à matéria em exame, tendo em vista a observância dos procedimentos 

previstos no artigo 66 da Constituição Estadual. 

Constatada a constitucionalidade formal da Mensagem de Veto em 

apreço, impõe-se o exame intrínseco dos motivos que lhe servem de 

fundamentação.  

Neste sentido, verifica-se que a matéria foi vetada com o 

fundamento em parecer técnico da Secretaria de Estado de Controle e 

Transparência - SECONT, transcrito na mensagem governamental, cuja 

parte mais relevante é vazada nos seguintes termos: 

“(...) Os incisos XXIII e XXIV da Emenda Aditiva ao PL n° 

443/2022 estavam contemplados no PL 676/2019, de autoria do 

Deputado Sérgio Majeski, nos incisos I e II do art. 2°, porém, 

conforme consta na memória de reunião realizada entre SECONT 

e Órgãos Ambientais (peça #69 do processo 2022-ZH10Q), as 

informações constantes nos incisos I, II, VI e XIX do PL 

676/2019 foram condensadas, e viraram o Inciso I do novo 

Projeto de Lei. Também foram suprimidas dos incisos a 

divulgação de informações de cunho pessoal. 

O inciso XXV da Emenda Aditiva ao PL n° 443/2022 estava 

contemplado no PL 676/2019, de autoria do Deputado Sérgio 

Majeski, no inciso V do art. 29, porém, conforme consta na 

memória de reunião realizada entre SECONT e Órgãos 

Ambientais (peça #69 do processo 2022-ZH10Q), o inciso V do 

PL 676/2019 foi removido pois tais informações já estão 

contempladas no inciso III (Autorização de Exploração Florestal 

- AEF) do novo Projeto de Lei. 

 
Art. 230.   O veto será rejeitado quando contra o mesmo votar a maioria absoluta dos membros da Assembleia 
Legislativa.  

Art. 231.  Se o veto for rejeitado, será o projeto encaminhado ao Governador do Estado para promulgação, na 
forma do artigo 66, § 5º da Constituição Estadual. 

6 Art. 202.  A votação nominal será utilizada: I - nos casos em que seja exigido quorum especial para votação, à 
exceção dos previstos neste Regimento; (...) 
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O inciso XXVI da Emenda Aditiva ao PL n° 443/2022 estava 

contemplado no PL 676/2019, de autoria do Deputado Sérgio 

Majeski, no inciso X do art. 29, porém, conforme consta na 

memória de reunião realizada entre SECONT e Órgãos 

Ambientais (peça #69 do processo 2022-ZH10Q), as 

informações constantes no inciso X do PL 676/2019 não foram 

incluídas no novo Projeto de Lei pois o termo "degradação” é 

demasiadamente amplo, não havendo previsão de documento 

específico nos órgãos ambientais estaduais que permita a 

compilação desses dados. 

O inciso XXVII da Emenda Aditiva ao PL n° 443/2022 estava 

contemplado no PL 676/2019, de autoria do Deputado Sérgio 

Majeski, no inciso XI do art. 28, porém, conforme consta na 

memória de reunião realizada entre SECONT e Órgãos 

Ambientais (peça #69 do processo 2022-ZH10Q), o inciso XI do 

PL 676/2019 foi removido pois tais informações já estão 

contempladas no inciso l do novo Projeto de Lei, para 

desmatamento ilegal, e no inciso III do novo Projeto de Lei, para 

desmatamento legal (com autorização). 

O inciso XXVIII da Emenda Aditiva ao PL n° 443/2022 estava 

contemplado no PL 676/2019, de autoria do Deputado Sérgio 

Majeski, no inciso XXVI do art. 2°, porém, conforme consta na 

memória de reunião realizada entre SECONT e Órgãos 

Ambientais (peça #69 do processo 2022-ZH10Q), o inciso XXVI 

do PL 676/2019 foi removido pois a íntegra dos TCAs já será 

disponibilizada em outro item do Projeto de Lei (inciso XVII - 

Termo de Compromisso Ambiental - TCA), porém a 

disponibilização de informações sobre o monitoramento dos 

TCAs é inviável sem um sistema, tendo em vista que são 

diversos processos e geralmente volumosos. Além disso, o TAC 

foi removido pois é um documento produzido pelo Ministério 

Público, a quem cabe realizar o monitoramento." Diante do 

exposto, considerando as justificativas apresentadas acima, 

sugiro que as referidas emendas não devem ser acatadas.” 

Destarte, não se vislumbra que a matéria tenha sido vetada por ser 

considerada inconstitucional, mas sim, contrária ao interesse público, nos 

termos do artigo 66, § 2º, da Constituição do Estado, em que pese que isso 

não tenha sido assinalado textualmente na mensagem governamental. 
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De fato, a matéria não foi objeto de veto jurídico, mas tão-somente 

de veto político, quanto a oportunidade e conveniência em se alterar a 

legislação estadual, mormente ao ser alegado na Mensagem de Veto, que 

“diante do exposto, considerando as justificativas apresentadas acima, 

sugiro que as referidas emendas não devem ser acatadas”.  

Portanto, constatada a constitucionalidade formal da Mensagem de 

Veto em apreço, verifica-se impertinente, em sede de análise jurídica, o 

exame intrínseco dos motivos políticos que lhe servem de fundamentação, 

eis que compete ao Plenário desta Assembleia Legislativa o exame de 

mérito, quanto as essas razões do veto governamental, nos exatos termos 

do artigo 66, § 4º, da Constituição do Estado7. 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opina-se pela CONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL do VETO PARCIAL aposto aos incisos XXIII, XXIV, XXV, XXVI, 

XXVII e XXVIII do artigo 2º do PROJETO DE LEI Nº 443/2022, de autoria 

do Poder Executivo, que dispõe sobre a divulgação de informações 

ambientais do Estado do Espírito Santo no Portal da Transparência pelo 

Governo do Estado, comunicado por meio da MENSAGEM 

GOVERNAMENTAL nº 022/2023 - MV 002/23. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Assembleia Legislativa, em 15 de fevereiro de 2023. 

 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 
Procurador Adjunto 

 
7 Art. 66 (...) § 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. 
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