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Desta forma, ainda que não invadisse 

competência privativa da União para legislar 

sobre trânsito, o presente autógrafo de lei, de 

iniciativa parlamentar estadual, adentra na 

competência da municipalidade para, diante 

da necessidade de ordenamento da vida 

urbana, propor leis que tratam de interesse 

local. 

 
O art. 1º do presente autógrafo, ao dispor 

sobre o horário de funcionamento dos 

radares nas vias urbanas fere a competência 

legislativa privativa do Município para 

assuntos de interesse local. Isso se confirma 

ainda mais se considerarmos que a medida 

pode, potencialmente, representar aumento 

de despesas para o Município, tendo em vista 

que se apresenta necessária a divulgação 

dessas medidas e, dentro do que disciplinam 

as leis e regulamentos existentes, a alteração 

de placas e sinais luminosos, a fim de tornar 

públicas as novas regras de trânsito. No 

aspecto técnico, não se pode olvidar que as 

normas de trânsito são elaboradas visando à 

segurança no trânsito e a redução de 

acidentes, de forma que a simples 

possibilidade de avanço nos radares no 

período a partir da 00:01 até 05:59 da 

madrugada pode acarretar majoração do 

número de ocorrências em determinada área. 

 
Há que se considerar que a movimentação de 

veículos em algumas regiões pode ter 

especificidades que justifiquem o 

funcionamento dos radares mesmo durante a 

madrugada, a fim de que e evite ocorrências 

de acidentes, por exemplo. Assim, não se 

afigura compatível com os fundamentos da 

legislação de trânsito a simples permissão de 

“furar o sinal” em todos os pontos do 

Município, sendo necessária a elaboração de 

estudo acerca de quais os locais efetivamente 

perigosos e quais os locais em que isso pode 

gerar aumento do número de acidentes. 

Nesse ponto, cabe ao legislador municipal, 

considerando as peculiaridades locais de 

segurança pública e a regulamentação já 

existente, regular os radares em modo 

compatível com as condições reinantes de 

segurança nas vias urbanas. 

Evidencia-se, desse modo, o interesse local 

apto a atrair a competência municipal, dado 

que as condições de segurança e tráfego, 

obviamente, variam sensivelmente a 

depender da localidade. Logo, o tratamento 

do desligamento dos radares aponta ao 

imperativo de segurança de tráfego que se 

faz presente de forma peculiar no Município. 

Com base nesse entendimento, a 2ª Turma do 

STF proveu o Recurso Extraordinário nº 

633.551, interposto pelo Município de Belo 

Horizonte, para declarar a 

constitucionalidade de lei municipal que 

previa o desligamento de semáforos durante 

a madrugada. 

 

Nota-se, também, que com a invasão da 

competência legislativa de outro Ente 

federado (Município), as disposições do 

autógrafo ferem o Pacto Federativo, cláusula 

pétrea da ordem constitucional vigente, 

insculpida no art. 18 de nossa Carta Magna, 

e afronta o princípio da autonomia municipal 

(princípio constitucional sensível insculpido 

no art. 34, VII, “c” da CF). Portanto, ao 

legislar sobre assunto de interesse 

predominantemente local, o legislador 

estadual invadiu a competência legislativa 

privativa do Município, em afronta ao 

disposto no art. 30, I da CF, incorrendo em 

inconstitucionalidade formal, ferindo o 

princípio do Pacto Federativo (art. 18) e o 

princípio constitucional da autonomia 

municipal (art. 34, VII, c). 

 

No tocante ao regramento das rodovias 

estaduais, entendo que, uma vez que os 

demais artigos do presente autógrafo de lei 

estão umbilicalmente ligados ao art. 1º, que 

trata do funcionamento dos radares 

localizados nas vias urbanas e nas rodovias 

estaduais, restam também inconstitucionais, 

na medida em que o veto não pode incidir 

apenas sobre trechos ou palavras do 

dispositivo legal. Conclui-se pelo veto total 

ao Autógrafo de Lei nº 101/2018.” 
 

Como se verifica, o presente Autógrafo 

incorre em vício de inconstitucionalidade por ofensa 

ao disposto nos artigos 18, 22, inciso XI, 30, inciso I 

e 34, inciso VII, alínea ‘c’, da Constituição Federal, 

razão pela qual se impõe o veto jurídico total ao 

Autógrafo de Lei nº 101/2018, referente ao Projeto 

de Lei nº 62/2017. 
 

Vitória, 09 de agosto de 2018. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM Nº 113/2018 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Erick Musso 

 

Transmito à V. Exa. e dignos Pares, 

amparado no artigo 66, § 2º da Constituição Estadual, Identificador: 310033003700320038003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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as razões de VETO TOTAL ao Autógrafo de Lei nº 

102/2018, que “Dispõe sobre o ensino de noções 

básicas da Lei Maria da Penha, no âmbito dos 

estabelecimentos de ensino médio da rede pública 

estadual”, de autoria da Deputada Luiza Toledo, 

referente ao Projeto de Lei nº 75/2017, para 

cumprimento das formalidades constitucionais de 

praxe. 

 

Em que pese o justo propósito que norteou a 

iniciativa parlamentar, a Procuradoria Geral do 

Estado (PGE), ao apreciar os aspectos 

constitucionais, manifestou-se pelo veto total ao 

presente Autógrafo de Lei, pelas razões e argumentos 

que seguem transcritos: 

 

“Embora sejam nobres os objetivos da 

proposta em análise, qual seja, de criar 

mecanismos que incentivem a discussão nas 

escolas sobre assuntos relacionados ao 

combate à violência contra a mulher, o 

presente autógrafo de lei incorreu em 

inconstitucionalidade formal, evidenciada 

pela inobservância do procedimento exigido 

pelos artigos 61, §1º, inciso II, alínea “b”, 

da Constituição Federal e artigo 63, 

parágrafo único, inciso III, da Constituição 

Estadual. 
 

Como se pode perceber os objetivos do 

autógrafo estão diretamente ligados às 

atribuições da Secretaria de Estado da 

Educação (SEDU), criada para atuar no 

desenvolvendo políticas públicas estaduais 

que garantam ao cidadão o direito à 

educação. À SEDU, órgão da Administração 

Estadual, compete a implementação de 

políticas, programas e projetos 

incentivadores da discussão de temas 

relacionados ao combate à violência contra 

a mulher nas escolas públicas estaduais. 

Neste esteira, o autógrafo submete 

indevidamente o Poder Executivo, mais 

especificamente a SEDU, à ampliação de 

atuação administrativa por determinação do 

Poder Legislativo. 

 

Para atender a estas exigências do autógrafo 

será necessária a adoção de inúmeras ações 

de índole administrativa, a serem tomadas 

pelo Poder Executivo em escolas públicas 

estaduais, tais como capacitação da equipe 

escolar quanto às estratégias e metodologias 

a serem desenvolvidas no trabalho 

pedagógico acerca da temática do projeto 

(art. 4º), alteração do currículo pedagógico 

para incluir os conteúdos referentes ao tema, 

em especial nas áreas de Língua Portuguesa, 

História, Filosofia e Sociologia (parágrafo 

único do art. 5º), além de destacar parcela 

dos recursos pertencentes unicamente à 

Administração Pública para que os objetivos 

do autógrafo possam ser alcançados. 

 

O presente autógrafo de lei, de iniciativa 

parlamentar, é verticalmente incompatível 

com nosso ordenamento constitucional por 

violar o princípio da separação de poderes, 

previsto nos arts. 17 e 91, I e II, da 

Constituição Estadual. Assim, cabe 

exclusivamente ao Poder Executivo a criação 

ou instituição de programas e serviços nas 

diversas áreas de gestão, envolvendo os 

órgãos da Administração Pública Estadual. 

 

No que concerne especificamente à criação 

de programas, campanhas e políticas 

públicas, como é o caso do presente 

autógrafo, o Supremo Tribunal Federal já se 

manifestou no sentido de que essas normas 

são inconstitucionais, por afrontarem o 

artigo 61, §1º, II, alínea “e”, da Constituição 

Federal (ADI 31/80/AP. Tribunal Pleno. 

Relator Ministro Joaquim Barbosa. Julgado 

em 17/05/2007. Publicado em 14/06/2007). 

 

Portanto, não dúvidas de que o autógrafo em 

análise, ao pretender instituir programa 

estadual e promover ações com vistas a 

incentivar a discussão de temas relacionados 

ao combate à violência contra mulher no 

âmbito das escolas estaduais, invadiu esfera 

de competência reservada ao Chefe do Poder 

Executivo, pois a este cabe a iniciativa de lei 

que disponha sobre a direção da 

administração, o que naturalmente 

compreende o juízo de conveniência e 

oportunidade acerca da realização de 

programas e projetos na seara 

administrativa. Conclui-se que o Autógrafo 

de Lei nº 102/2018 deve ser objeto de veto 

total.” 

 

Importante destacar que o Autógrafo em 

exame também foi submetido à apreciação da 

Secretaria de Estado da Educação (SEDU) e que, 

analisando o presente autógrafo, informou que a 

Secretaria atua “no sentido de incentivar seus 

educadores a desenvolverem estratégias curriculares 

voltadas para os direitos humanos, possibilitando 

assim, que as próximas gerações abandonem 

comportamentos violentos e caminhem para uma 

condição menos machista e menos desigual em 

relação às mulheres”, tudo de acordo com a diretriz 

disposta na Lei Federal nº 11.340/2006 (Lei Maria da 

Penha), a qual estabelece as medidas preventivas que 

devem ser integradas aos currículos escolares.  
 

 Como se verifica, o presente Autógrafo 

incorre em vício de inconstitucionalidade por ofensa 

ao disposto no artigo 61, §1º, inciso II, alínea “b”, da 

Constituição Federal e artigo 63, parágrafo único, Identificador: 310033003700320038003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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inciso III, da Constituição Estadual, razão pela qual 

se impõe o veto jurídico Total ao Autógrafo 

102/2018, referente ao Projeto de Lei nº 75/2017. 

 

Vitória, 09 de agosto de 2018. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM Nº 114/2018 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Erick Musso 

 

Transmito a V. Exª. e dignos Pares, 

amparado no artigo 66, § 2º da Constituição Estadual, 

as razões de VETO TOTAL ao Autógrafo de Lei nº 

103/2018, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

contratação de músicos ou grupos musicais 

capixabas para apresentação na abertura de shows 

musicais nacionais e/ou internacionais realizados no 

Estado do Espírito Santo”, de autoria do Deputado 

Bruno Lamas, aprovado nessa Casa, relacionado ao 

Projeto de Lei nº 156/2017, para cumprimento das 

formalidades constitucionais de praxe. 

 

Em que pese o justo propósito que norteou a 

iniciativa parlamentar e a análise técnica realizada 

pela Secretaria de Estado da Cultura (SECULT), a 

Procuradoria Geral do Estado (PGE), ao apreciar os 

aspectos constitucionais, manifestou-se pelo veto 

total ao presente Autógrafo de Lei, pelas razões e 

argumentos que seguem transcritos: 

 

“Conforme já mencionado, o autógrafo em 

foco se ocupa de regrar a abertura de shows 

musicais nacionais e/ou internacionais 

realizados no Estado. Basta ver, para tanto, 

que tais preceptivos impõem obrigação aos 

realizadores de contratarem músicos ou 

grupos musicais capixabas para compor a 

abertura dos eventos. A questão que se impõe 

no presente caso é sobre a competência 

legislativa que deve reger a regulação 

normativa da atividade de realização de 

eventos.  

 
Quanto a isso, o constituinte de 1988 acolheu 

o princípio da predominância do interesse, 

cabendo à União as matérias em que 

predomina o interesse geral, aos Estados as 

de predominante interesse regional e aos 

municípios os assuntos de interesse local. 

Assim, o art. 30 de nossa Constituição 

Federal edita as matérias que devem ser 

reguladas por cada ente federativo, que no 

tocante aos Municípios é assegurado a 

prerrogativa de editar normas sobre assuntos 

de interesse local (inciso I). 

 

Desta maneira, as normas locais se inserem, 

por isso mesmo, na órbita de competência 

constitucional dos Municípios, inerentes que 

são ao ordenamento da vida urbana. Sendo 

assim, tendo por fim a defesa do interesse 

local é predominantemente interesse da 

municipalidade, logo, competência implícita 

decorrente do art. 30, I da Constituição 

Federal (interesse local). 

 

Os dispositivos do presente autógrafo, ao 

determinarem a contratação de músicos ou 

grupos musicais capixabas nas aberturas dos 

shows realizados no Estado (art. 1º), afeta a 

competência legislativa privativa do 

Município para assuntos de interesse local. 

Ainda que sejam válidos os objetivos do 

presente autógrafo, a atividade caracterizada 

pela escolha, conveniência e posterior 

fiscalização (polícia administrativa) das 

contratações dos artistas capixabas para 

abrir os eventos é da alçada do Poder 

Municipal que, consequentemente, detém 

competência legislativa exclusiva para 

dispor sobre tal tema.  

 

Nota-se, também, que com a invasão da 

competência legislativa de outro Ente 

federado (Município), as disposições do 

autógrafo ferem o Pacto Federativo, cláusula 

pétrea da ordem constitucional vigente, 

insculpida no art. 18 de nossa Carta Magna , 

e afronta o princípio da autonomia municipal 

(princípio constitucional sensível insculpido 

no art. 34, VII, “c” da CF ). 

 

Portanto, ao legislar sobre assunto de 

interesse predominantemente local, o 

legislador estadual invadiu a competência 

legislativa privativa do Município, em 

afronta ao disposto no art. 30, I da CF, 

incorrendo em inconstitucionalidade formal, 

ferindo o princípio do Pacto Federativo (art. 

18) e o princípio constitucional da 

autonomia municipal (art. 34, VII, c). Assim, 

sugiro o veto do Autógrafo de Lei nº 

103/2018, haja vista tratar-se de assunto de 

interesse local, de competência legislativa 

privativa do Município..” 
 

Como se verifica, o presente Autógrafo 

incorre em vício de inconstitucionalidade por ofensa 

ao disposto nos artigos 18, 30, inciso I e 34, inciso 

VII, alínea ‘c’, da Constituição Federal, razão pela 

qual se impõe o veto jurídico total ao Autógrafo de 

Lei nº 103/2018, referente ao Projeto de Lei nº 

156/2017. Identificador: 310033003700320038003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.


