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conflito entre as normas, 
ao menos no plano 
pragmático, uma vez que 
um mesmo produto não 
pode ter dois rótulos ou 
duas embalagens, uma 
nacional e outra para o 
Estado. 
 
Na esteira de tais 
premissas, tenho que, no 
caso, o Autógrafo está 
eivada de 
inconstitucionalidade 
formal por invasão da 
competência privativa da 
União para legislar sobre 
direito do trabalho e 
comércio exterior e 
interestadual. 
 
Destarte, ao editar 
norma que interfere na 
competência legislativa 
da União, o Legislativo 
Estadual viola o princípio 
constitucional do Pacto 
Federativo, previsto no 
art. 18 da CF/88, e 
invade a competência 
estabelecida nos incisos I 
e VIII do art. 22 da CF/88, 
sendo o Autógrafo de Lei 
n. 17/2019 
inconstitucional. (...)” 

 
Como se verifica, o presente Autógrafo 

incorre em vício de inconstitucionalidade formal 
por ofensa ao disposto nos artigo 18 e nos 
incisos I e VIII do art. 22 da CF/88, bem como o 
posicionamento adotado pela Corte Suprema do 
país, no que dispõe a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 750, razão pela qual se 
impõe o veto jurídico Total ao Autógrafo 
75/2019, referente ao Projeto de Lei nº 
304/2019. 

 
Vitória, 17 de setembro de 2019. 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM nº 200/2019 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 

 
Em observância aos princípios 

constitucionais, comunico a Vossa Excelência e 
aos demais membros dessa Casa de Leis, que 
ficarei afastado das atividades de governo 
durante o período de 20/09/2019 (a partir das 
13h) a 27/09/2019 (até 14h), em viagem oficial 
à Verona, na Itália, para participar da “Verona 
Stone Fair - Marmomacc 2019”.  

 
Nesse período, assumirá as atividades de 

governo a Vice-Governadora do Estado, a 
Excelentíssima Sra. Jacqueline Moraes da Silva, 
nos termos do art. 82 da Constituição Estadual. 

 
Vitória, 20 de setembro de 2019. 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 2053 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

TORNAR INSUBSISTENTE o Ato nº 2045, 
publicado em 19/09/2019, em nome de JOSE 
FRANCISCO MAIO FILHO, matrícula nº 201246. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 23 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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