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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

Proposição: Mensagem de Veto nº 114/2018. 

Autor (a): Governador do Estado. 

Assunto: Veto total aposto ao Projeto de Lei nº 156/2017, de autoria do 

Deputado Bruno Lamas, que dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação 

de músicos ou grupos musicais capixabas na abertura de shows musicais 

nacionais e internacionais, que forem realizados no Estado do Espírito Santo. 

RELATÓRIO 

Mediante a presente Mensagem Governamental é comunicada a 

aposição do veto à iniciativa parlamentar que dispõe sobre a obrigatoriedade 

de contratação de músicos ou grupos musicais capixabas na abertura de 

shows musicais nacionais e internacionais, que forem realizados no Estado 

do Espírito Santo. 

Em síntese, o Governador do Estado vetou totalmente a matéria 

sob o fundamento de que a mesma padece de inconstitucionalidade formal, 

por invadir a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de 

interesse local. 

A referida mensagem de veto foi protocolada no dia 10/08/2018, 

lida no expediente da Sessão Ordinária do dia 13/08/2018 e publicada no 

Diário do Poder Legislativo – DPL do dia 14/08/2017. 

Após serem juntados estudo de técnica legislativa e 

manifestação da Procuradoria, o processo foi encaminhamento a esta Douta 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação para análise e 

parecer quanto a constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica 

legislativa empregada, conforme dispõe o artigo 41 do Regimento Interno. 

É o relatório.  
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PARECER DO RELATOR 

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 661 da Constituição Estadual, 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. 

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 23/07/2018 e a presente 

Mensagem de Veto foi protocolada nesta Assembleia Legislativa em 

10/08/2018, ressaltando-se a ocorrência do período de recesso neste 

interregno. 

                                         
1 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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Também foram obedecidos os requisitos previstos no artigo 66, 

§ 3º, da Constituição Estadual, eis que 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 I2, do Regimento Interno, 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 2303 do Regimento Interno.  

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

força do artigo 148, inciso III, combinado com os artigos 228 a 2314 do 

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

200, inciso II, combinando com o artigo 202, inciso I5, do mesmo 

regimento. 

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. 

                                         
2 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 

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

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. 
5 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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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 por ter sido 

considerada inconstitucional, sob o fundamento de que incorre em 

inconstitucionalidade formal, por invasão da competência indicada dos 

municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e, 

consequentemente, pela infringência ao disposto nos artigos 30, inciso I, e 

34, inciso VII, alínea “c”, da Constituição Federal, in verbis: 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

 

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito 

Federal, exceto para: 

VII - assegurar a observância dos seguintes princípios 

constitucionais: 

c) autonomia municipal; 

De fato, nas razões do veto governamental, consta a transcrição 

da manifestação da Procuradoria Geral do Estado, que em suma, conclui 

que a matéria insere-se na competência legislativa dos municípios, uma 

vez que a Constituição Federal de 1988 acolheu o Princípio da 

Predominância de Interesses, mediante o qual entende-se que cabe a 

União as matérias em que predomina o interesse geral, aos Estados as de 

predominante interesse regional e aos municípios os assuntos de interesse 

local.  

Por seu turno, a manifestação unânime da Procuradoria já havia 

apontando o referido vício de inconstitucionalidade formal da proposição, 

consignando, inclusive, que está em vigor, no Município de Vitória, a Lei 

Municipal nº 7.905/2010, que impõe obrigação idêntica a estabelecida 

pelo projeto vetado, conforme informado no parecer técnico respectivo. 
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No entanto, mesmo que superada essa tese, entende-se, S.M.J., 

que matéria também apresenta vício de inconstitucionalidade material, eis 

que cria distinções entre brasileiros ou estabelece preferências entre si, ao 

impor a contratação de músicos ou grupos musicais capixabas, o que é 

vedado aos entes estatais, consoante disposto no artigo 19, inciso III, da 

Constituição Federal, in verbis: 

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios: 

III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 

Corroborando essa argumentação de inconstitucionalidade 

material, verifica-se Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal6, in 

verbis: 

EMENTA: LICITAÇÃO PÚBLICA. Concorrência. Aquisição de 

bens. Veículos para uso oficial. Exigência de que sejam 

produzidos no Estado-membro. Condição compulsória de 

acesso. Art. 1º da Lei nº 12.204/98, do Estado do Paraná, 

com a redação da Lei nº 13.571/2002. Discriminação 

arbitrária. Violação ao princípio da isonomia ou da igualdade. 

Ofensa ao art. 19, III, da vigente Constituição da República. 

Inconstitucionalidade declarada. Ação direta julgada, em 

parte, procedente. Precedentes do Supremo. É 

inconstitucional a lei estadual que estabeleça como condição 

de acesso a licitação pública, para aquisição de bens ou 

serviços, que a empresa licitante tenha a fábrica ou sede no 

Estado-membro. 

Diante do exposto, entende-se que resta caracterizada a 

inconstitucionalidade material da proposição vetada, conforme 

jurisprudência colacionada, bem como a inconstitucionalidade formal, em 

conformidade com fundamentação constante do Veto Governamental, por 

infringência, respectivamente, aos artigos 19, inciso III, e 30, inciso I, da 

Constituição Federal, razão pela qual se impõe sua manutenção. 

                                         
6 DI 3583 / PR - PARANÁ AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Relator(a):  Min. CEZAR 

PELUSO Julgamento:  21/02/2008 Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 
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Desta forma, propõe-se aos Nobres Pares desta Douta Comissão a 

adoção do seguinte: 

PARECER Nº        /2018 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO 

PÚBLICO E REDAÇÃO é pela constitucionalidade formal e 

manutenção do veto total aposto ao Projeto de Lei nº 156/2017, 

de autoria do Deputado Bruno Lamas, que dispõe sobre a obrigatoriedade 

de contratação de músicos ou grupos musicais capixabas na abertura de 

shows musicais nacionais e internacionais que forem realizados no Estado 

do Espírito Santo, comunicado por meio da Mensagem Governamental 

nº 114/2018. 

Sala das Comissões, em         de                     de 2018. 

____________________________________ PRESIDENTE 

____________________________________ RELATOR 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 
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