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PARECER JURÍDICO 
 
 

 
VETO nº 43/2022 (Mensagem de Veto nº 1409/2022) 
AUTOR: Governador do Estado 

EMENTA: Encaminha veto total ao Projeto de Lei nº 
256/2021 (Autógrafo de Lei nº 197/2022), que: “Acrescenta 

item ao Anexo II da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
denominando JOÃO CRYSOSTEMOS STEIN o trecho da 
Rodovia ES-164, Fontinelli a Alto Mutum Preto, no 

Município de Baixo Guandu – Estado do Espírito Santo.” 
 

 
- RELATÓRIO 
 

Trata a presente Mensagem de Veto nº 43/2022 (Mensagem Governamental nº 
1409/2022), de autoria do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, de 

veto total aposto ao Projeto de Lei nº 256/2021 (Autógrafo de Lei nº 
197/2022), este de autoria do Deputado Theodorico Ferraço, sob a 

argumentação de que o mesmo possui abstratamente desatendimento aos 
requisitos previstos na Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019. 

 
Não obstante, em procedimento interno desta augusta Assembleia Legislativa, 

a Mensagem de veto total aposto ao Projeto de Lei 256/2021 (Autógrafo de 
Lei nº 197/2022) foi protocolizada no dia 17 de agosto de 2022 e, em 

continuidade, a referida Mensagem de Veto foi lida na Sessão Ordinária 
realizada no dia 22 do mesmo mês e ano, sendo que neste último evento 
recebeu o seguinte despacho do Senhor Presidente da Mesa Diretora: “Ciente. 

À Comissão de Justiça”. 
 

Por fim, a Mensagem Governamental foi distribuída a esta Procuradoria para 
efeito de exame e edição do parecer técnico/jurídico, no que tange a sua 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa empregada 
em sua feitura. 

 
Este é o relatório sucinto. Passo a fundamentar a análise desenvolvida. 
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- FUNDAMENTO 

 
Conforme já grifado, o objeto da arguição de antijuridicidade do Projeto de 

Lei nº 256/2021 (Autógrafo de Lei nº 197/2022), por parte do Chefe do Poder 
Executivo, convergiu para o fato de, em tese, ter ocorrido o não 

preenchimento de requisitos previstos na Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 
2019. Contudo não aponta quais seriam estes requisitos legais desatendidos, 

de modo que o veto aposto se torna não motivado/fundamentado. 
 

Certamente que a Lei nº 10.976/2019 regula a declaração de utilidade pública 
estadual das entidades filantrópicas e que, desta forma, exige diversos 
requisitos. De igual monta, o projeto de lei vetado (PL 256/2021) visou 

declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Casa do Caminho, 
localizada no Município de Guaçuí/ES. 

 
Mas, é crucial a materialização da motivação na justificativa do Veto, pois 

apenas alegar que não atende a certa legislação – sem apontar especificamente 
qual é o desatendimento – imprime grau de abstração que gera, no próprio 

veto, inconstitucionalidade insanável por desatendimento ao Princípio da 
Motivação que rege todo e qualquer ato do Poder Público. Destaca-se que o 

Veto Governamental não é exceção a ordem deste regimento constitucional de 
obrigatoriedade de motivação de causa remota e próxima em perfeita conexão 

com o seu resultado teleologicamente pretendido (impedir a vigência do PL 
256/2021). 
 

Como visto, o Princípio da Motivação impõe à Administração Pública a 
obrigatoriedade de fundamentar o ato praticado, bem como o dever de 

indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinaram a decisão do 
ato. Em brilhante aula, Celso Antônio Bandeira de Mello

1
 dispõe: 

 
"(...) dito princípio implica para a Administração o dever de 

justificar seus atos, apontando-lhes os fundamentos de direito e 

de fato, assim como a correlação lógica entre os eventos e 

situações que deu por existentes e a providencia tomada, nos 

                                                                 
1
 Mello, Celso Antônio Bandeira de Mello. Curso de Direito Administrativo. 31ª Ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2013, p.115-116 
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casos em que este último aclaramento seja necessário para 

aferir-se a consonância da conduta administrativa com a lei que 

lhe serviu de arrimo.” 
 

(negritos e grifos de nossa autoria) 

 
Além do mais, o Princípio da Motivação não deve ser interpretado 

restritivamente, pois é corolário do Estado Democrático de Direito a 
realização estrutural lógica, plena, não obscuras/contraditórias e eficiente dos 

atos públicos. Outrossim, a exigência de validade jurídica requer que 
amplitude máxima para que todos os atos governamentais sejam devidamente 
motivados, sob pena de inconstitucionalidade e, consequente, invalidade 

jurídica. E, no mesmo compasso e de forma expressa, a Constituição Federal 
impõe perfeita motivação para os Vetos, independentemente de serem eles 

jurídicos ou políticos, senão vejamos: 
 

Art. 66. ........................ 
 

§ 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. 
 

(negrito e grifo de nossa autoria) 

 
Em verdade, a circunstância do veto governamental aposto a autógrafos de lei 

possui alcance até mais ampliado no que tange a tais argumentos. Em outros 
termos, tem-se que a Mensagem de Vedo deve, além de apresentar motivo, 

deve conter igualmente motivação. A professora Lucia Valle Figueiredo
2
 

explana que: 

 
“Constitui-se a motivação na exposição administrativa das razões 

que levaram à prática do ato. Na explicação das circunstâncias de 
fato que, ajustadas às hipóteses normativas, determinaram a prática 
do ato. (...) Podemos conceituar ‘motivo’ como o pressuposto 

fático, ou acontecimento no mundo fenomênico, que postula, exige 
ou possibilita a prática do ato”. 

 

                                                                 
2
 FIGUEIREDO, Lucia Valle. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 174 e 181. 
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Destarte, pode-se afirmar quanto a legitimidade jurídica do veto que, enquanto 

o “motivo” é o pressuposto de fato (o acontecimento no mundo real); a 
“motivação” traz por escrito as razões que levaram à prática do ato 

correspondente ao veto, ou seja, é a transcrição dessas razões com a narração 
dos fatos ajustados à hipótese normativa. Desta maneira, o veto deve ser 

“fundamentado”, de forma que decorra de uma certa e definida realidade, a 
qual é narrada detalhadamente, com perfeita justificação, concreção e 

comprovação, sob pena de não gerar efeitos jurídicos e, consequentemente, ser 
nulo para todos os fins de Direito. 

 
Isto posto, a falta de adequada fundamentação, por parte do Veto Total nº 

43/2022 (Mensagem de Veto nº 1409/2022), confere ao mesmo gravame de 
inconstitucionalidade formal insanável que o invalida in totum. A gravidade 
da identificada inconstitucionalidade do veto é tão gravosa que impede até a 

análise logica do caso concreto (PL 256/2021) em cotejo com a legislação 
correspondente (10.976, de 14 de janeiro de 2019), pois os requisitos estão 

abstratamente previstos nos artigos 3º e 4º da mencionada legislação, porém 
não existe direcionamento comprobatório de desatendimento de qualquer 

deles. Relaciona ad litteram a lei como pressupostos: 
 

“Art. 3º Poderão ser declaradas de utilidade pública estadual, por 
iniciativa de qualquer membro da Assembleia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo, as entidades constituídas na forma de pessoas 

jurídicas de direito privado, com fins não econômicos, que 
desenvolvam no âmbito do Estado atividades de interesse coletivo, 

com o objetivo de promover: 
 

(...) 
 

III - a assistência social; 
 

(...) 
 

VII - o voluntariado e a filantropia; 
 

(...) 
 

Art. 4º As sociedades civis, as associações e as fundações em 
funcionamento efetivo no Estado com o fim exclusivo de servir 
desinteressadamente à coletividade, podem ser declaradas de 

utilidade pública, provados os seguintes requisitos: 
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I - personalidade jurídica há mais de dois anos – por meio de 

certidão expedida pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Físicas 
e Jurídicas; 
 

II - efetivo funcionamento, há mais de dois anos, de serviço 

desinteressado e gratuito prestado à coletividade – por meio de 
documento expedido pelo Juiz de Direito, pelo representante do 
Ministério Público Estadual, pelo Presidente da Câmara Municipal, 

ou pelo Prefeito, da Comarca ou Município onde a organização 
funciona, bem como cópia do estatuto; 
 

III - declaração do presidente da instituição, com firma reconhecida 

em cartório, atestando que os cargos de diretoria não são 
remunerados e que a instituição presta serviços de relevante 

interesse público; 
 

IV - atestado de atuação em conformidade com os objetivos 
estatutários emitido pelo conselho ou entidade de referência na área. 
 

§ 1º Será considerado serviço desinteressado e gratuito à 
coletividade o prestado com o objetivo de promover as ações 

previstas no art. 1º desta Lei, que acarretem o desenvolvimento 
sociocultural ou econômico à população, observado que a cobrança 

de até um salário mínimo anual dos associados, a título de 
contribuição ou outra forma de ajuda de custo, não desclassifica a 
condição de serviço desinteressado e gratuito, cabendo, neste caso, 

declaração comprobatória expedida por profissional contábil que 
preste serviço para a instituição. (Redação dada pela Lei nº 11.241, 

de 29 de março de 2021) 
 

§ 2º Quando se tratar de sociedade civil, associação ou fundação 
que exerça atividade rural, o atestado de funcionamento referido no 
inciso II deste artigo poderá ser expedido pelo órgão de referência 

da região de atuação da entidade.” 
 

(negritos e grifo de nossa autoria) 

 

Os autos eletrônicos do Projeto de Lei nº 256/2021 (proposição vetada) 
demonstram que a Instituição possui finalidade de assistência social, 

voluntariado e filantropia. E foi devidamente instruído com comprovação dos 

seguintes requisitos: 

 
a) personalidade jurídica há mais de dois anos, conforme a certidão expedida 

pelo Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas (fls. 05/07); 
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b) efetivo funcionamento há mais de dois anos, de serviço desinteressado e 

gratuito prestado à coletividade – por meio de documento expedido pelo Juiz 
de Direito, pelo representante do Ministério Público Estadual, pelo Presidente 

da Câmara Municipal, ou pelo Prefeito, da Comarca ou Município onde a 
organização funciona, bem como cópia do estatuto (Declaração do 

Presidente da Câmara Municipal de Guaçuí – fl. 41); 
 

c) declaração da presidente da instituição, com firma reconhecida em cartório,  
atestando que os cargos de diretoria não são remunerados e que a instituição 

presta serviços de relevante interesse público (fl. 40); 
 

d) atestado de atuação em conformidade com os objetivos estatutários emitido 
pelo conselho ou entidade de referência na área (fl. 39). 
 

Como se vislumbra da realidade, o Veto não possui motivação fundada. Deste 
modo, resta claro o diagnóstico jurídico de que tanto o Veto é nulo por não ter 

apresentado “motivação”; quanto o Projeto de Lei nº 256/2021 (proposição 
vetada) não possui gravame de inconstitucionalidade. Perante este quadro 

jurídico ora exposto, não há necessidade de se estender a discussão! O 
disposto acima, por si só, é mais do que suficiente para se diagnosticar que o 

Projeto de Lei nº 256/2021 (Autógrafo de Lei nº 197/2022) é plenamente 
constitucional e jurídico; e, por seu turno, o veto aposto é formalmente 

inválido e, consequentemente, nulo. E disto tem-se a inadequação do 
entendimento jurídico esculpido na Mensagem de Veto aposto. 
 
 

- DISPOSITIVO 

 
EX POSITIS, somos pela REJEIÇÃO DO VETO TOTAL (VETO nº 

43/2022 - MENSAGEM DE VETO nº 1409/2022) aposto ao Projeto de Lei 
nº 256/2021 (Autógrafo de Lei nº 197/2022). 
 

É o nosso entendimento. 
Vitória, 01 de setembro de 2022. 

 

 

GUSTAVO MERÇON 
Procurador Legislativo 
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