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Vitória, 16 de abril de 2019. 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 040/2019 
 
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 18/2019, que “Dispõe sobre 
a obrigação de instalação de grades, telas, redes 
ou qualquer outro meio de proteção que impeça 
os suicídios em toda a extensão da ponte 
Deputado Darcy Castello de Mendonça (3ª 
ponte)”, de autoria do Deputado Euclério 
Sampaio, aprovado nessa Casa, relacionado ao 
Projeto de Lei nº 02/2017, 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 dos 
Transportes e Obras Públicas (SETOP), 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: 
  

“Sob o prisma jurídico-
constitucional, a matéria tratada 
no Autógrafo em análise 
encontra-se inserta na esfera de 
competência legislativa privativa 
do Governador do Estado, nos 
termos do art. 61, §1º, inciso II, 
da CF/88 e art. 63, parágrafo 
único, inciso III, da Constituição 
Estadual, que preconizam que: 
 

Constituição Federal 
Art. 61. [...] 
§1º São de iniciativa privativa do 
Presidente da República as leis 
que: [...] 

II - disponham sobre: [...] 
b) organização administrativa e 
judiciária, matéria tributária e 
orçamentária, serviços públicos e 
pessoal da administração dos 
Territórios; [...] 
 

Constituição Estadual 
 

Art. 63 [...] 
Parágrafo único. São de iniciativa 
privativa do Governador do 
Estado as leis que disponham 
sobre: [...] 
III - organização administrativa e 
pessoal da administração do 
Poder Executivo; [...] 
 
Isto porque as leis de iniciativa do 
Poder Legislativo que preveem 
regras destinadas à serviço 
público concedido, no caso de 
sistema rodoviário, importam em 
interferência indevida na gestão 
do contrato administrativo de 
concessão, matéria reservada ao 
Poder Executivo.  
O Supremo Tribunal Federal 
inclusive firmou orientação no 
sentido de que “[...] compete ao 
Chefe do Poder Executivo a 
iniciativa de leis que interfiram na 
gestão de contratos de concessão 
de serviços públicos. [...]” (ARE 
1075713 AgR, Relator(a):  Min. 
ROBERTO BARROSO, Primeira 
Turma, julgado em 29/06/2018, 
DJe-157 03-08-2018). 
 
No mesmo sentido: 
 
Agravo regimental no recurso 
extraordinário com agravo. Ação 
Direta de Inconstitucionalidade. 
Lei nº 4.166/05 do Município de 
Cascavel/PR. Lei de iniciativa 
parlamentar que concede 
gratuidade no transporte coletivo 
urbano às pessoas maiores de 60 
anos. Equilíbrio econômico-
financeiro dos contratos. Reserva 
de Administração. Separação de 
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Poderes. Violação. Precedentes. 
Recurso extraordinário 
parcialmente provido. 1. O 
Supremo Tribunal Federal tem 
declarado a 
inconstitucionalidade de leis de 
iniciativa do poder legislativo 
que preveem determinado 
benefício tarifário no acesso a 
serviço público concedido, tendo 
em vista a interferência indevida 
na gestão do contrato 
administrativo de concessão, 
matéria reservada ao Poder 
Executivo, estando evidenciada a 
ofensa ao princípio da separação 
dos poderes. 2. Não obstante o 
nobre escopo da referida norma 
de estender aos idosos entre 60 
(sessenta) e 65 (sessenta e cinco) 
anos, independentemente do 
horário, a gratuidade nos 
transportes coletivos urbanos 
esteja prevista no art. 230, § 2º, 
da Constituição Federal, o 
diploma em referência, originado 
de projeto de iniciativa do poder 
legislativo, acaba por incidir em 
matéria sujeita à reserva de 
administração, por ser atinente 
aos contratos administrativos 
celebrados com as 
concessionárias de serviço de 
transporte coletivo urbano 
municipal (art. 30, inciso V, da 
Constituição Federal). 3. Agravo 
regimental não provido. (ARE 
929591 AgR, Relator(a):  Min. 
DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, 
julgado em 06/10/2017, DJe-247 
DIVULG 26-10-2017) 
 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 
8.033/2003, DO ESTADO DO 
MATO GROSSO, QUE INSTITUIU O 
SELO DE CONTROLE DOS ATOS 
DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE 
REGISTRO, PARA IMPLANTAÇÃO 
DO SISTEMA DE CONTROLE DAS 
ATIVIDADES DOS NOTÁRIOS E 
DOS REGISTRADORES, BEM 

COMO PARA OBTENÇÃO DE 
MAIOR SEGURANÇA JURÍDICA 
QUANTO À AUTENTICIDADE DOS 
RESPECTIVOS ATOS. I - Iniciativa: 
embora não privativamente, 
compete ao Tribunal de Justiça 
deflagrar o processo de 
elaboração de leis que disponham 
sobre a instituição do selo de 
controle administrativo dos atos 
dos serviços notariais e de 
registro (alínea "d" do inciso II do 
art. 96 c/c § 1º do art. 236 da 
Carta Federal). II - Regime jurídico 
dos serviços notariais e de 
registro: a) trata-se de atividades 
jurídicas próprias do Estado, e 
não simplesmente de atividades 
materiais, cuja prestação é 
traspassada para os particulares 
mediante delegação. 
Traspassada, não por conduto 
dos mecanismos da concessão ou 
da permissão, normados pelo 
caput do art. 175 da Constituição 
como instrumentos contratuais 
de privatização do exercício dessa 
atividade material (não jurídica) 
em que se constituem os serviços 
públicos; b) a delegação que lhes 
timbra a funcionalidade não se 
traduz, por nenhuma forma, em 
cláusulas contratuais; c) a sua 
delegação somente pode recair 
sobre pessoa natural, e não sobre 
uma empresa ou pessoa 
mercantil, visto que de empresa 
ou pessoa mercantil é que versa a 
Magna Carta Federal em tema de 
concessão ou permissão de 
serviço público; d) para se tornar 
delegatária do Poder Público, tal 
pessoa natural há de ganhar 
habilitação em concurso público 
de provas e títulos, não por 
adjudicação em processo 
licitatório, regrado pela 
Constituição como antecedente 
necessário do contrato de 
concessão ou de permissão para 
o desempenho de serviço 
público; e) são atividades estatais 
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cujo exercício privado jaz sob a 
exclusiva fiscalização do Poder 
Judiciário, e não sob órgão ou 
entidade do Poder Executivo, 
sabido que por órgão ou 
entidade do Poder Executivo é 
que se dá a imediata fiscalização 
das empresas concessionárias ou 
permissionárias de serviços 
públicos. Por órgãos do Poder 
Judiciário é que se marca a 
presença do Estado para conferir 
certeza e liquidez jurídica às 
relações inter-partes, com esta 
conhecida diferença: o modo 
usual de atuação do Poder 
Judiciário se dá sob o signo da 
contenciosidade, enquanto o 
invariável modo de atuação das 
serventias extra-forenses não 
adentra essa delicada esfera da 
litigiosidade entre sujeitos de 
direito; f) [...]. Ação julgada 
parcialmente procedente, para 
declarar a inconstitucionalidade, 
tão-somente, do § 1º do art. 2º 
da Lei nº 8.033/03, do Estado do 
Mato Grosso. (ADI 3151, 
Relator(a):  Min. CARLOS BRITTO, 
Tribunal Pleno, julgado em 
08/06/2005, DJ 28-04-2006) 
 
A proposição viola, pois, o art. 
175, caput e incisos I, III e IV do 
parágrafo único, além do inciso 
XXI do art. 37, ambos da 
Constituição Federal, in verbis: 
 
Art. 175. Incumbe ao Poder 
Público, na forma da lei, 
diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, sempre 
através de licitação, a prestação 
de serviços públicos.  
Parágrafo único. A lei disporá 
sobre: 
I - o regime das empresas 
concessionárias e permissionárias 
de serviços públicos, o caráter 
especial de seu contrato e de sua 
prorrogação, bem como as 
condições de caducidade, 

fiscalização e rescisão da 
concessão ou permissão; [...] 
III - política tarifária;  
IV - a obrigação de manter serviço 
adequado. 
 
Art. 37 [...] 
XXI - ressalvados os casos 
especificados na legislação, as 
obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados 
mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade 
de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, 
nos termos da lei, o qual somente 
permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações. 
 
Em âmbito estadual, a matéria foi 
igualmente disciplinada no art. 
210, caput e incisos I a IV e no art. 
32, inciso XXI. Veja-se:  
 
Art. 210. Incumbe ao Estado e aos 
Municípios, diretamente ou sob 
regime de concessão ou 
permissão, sempre através de 
licitação, a prestação de serviço 
público, na forma da lei, que 
estabelecerá: 
I - o regime das empresas 
concessionárias e permissionárias 
de serviços públicos, o caráter 
especial de seu contrato e de sua 
prorrogação, bem como as 
condições de caducidade, 
fiscalização e rescisão da 
concessão ou permissão; 
II – os direitos dos usuários; 
III - política tarifária que permita 
o melhoramento e a expansão 
dos serviços; 
IV - a obrigação de manter serviço 
adequado 
 
Art. 32 [...] 
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XXI - ressalvados os casos 
especificados na legislação, as 
obras, serviços, compras, 
arrendamentos e alienações 
serão contratados mediante 
processo de licitação pública 
que assegure igualdade de 
condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam as obrigações de 
pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, 
nos termos da lei, o qual 
somente permitirá as exigências 
de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à 
garantia do cumprimento das 
obrigações 
 
Logo, não compete ao Poder 
Legislativo tomar medidas que 
interfiram na execução de 
contrato de concessão, mesmo 
que pretenda promover 
melhorias. 
 
A proposta legislativa, pois, está 
eivada de inconstitucionalidade 
formal, por vício de iniciativa, já 
que compete ao Governador do 
Estado a iniciativa de leis que 
interfiram na gestão de 
contratos de concessão de 
serviços públicos.” 
 

Como se verifica, o presente Autógrafo 
incorre em vício de inconstitucionalidade por 
violação ao disposto no artigo 61, §1º, II, ‘b’, 
art. 175, caput e incisos I, III e IV do parágrafo 
único e inciso XXI do art. 37 da Constituição 
Federal, bem como o artigo 63, parágrafo 
único, III, da Constituição Estadual, razão pela 
qual se impõe o veto jurídico total ao 
Autógrafo de Lei nº 18/2019, referente ao 
Projeto de Lei nº 02/2017. 

 
Vitória, 16 de abril de 2019. 

 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 041/2019 
 
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 19/2019, que “Dispõe sobre 
a disponibilização de dados dos veículos 
automotores furtados ou roubados apreendidos 
em ações e/ou operações policiais para consulta 
on line da população”, de autoria do Deputado 
Delegado Lorenzo Pazolini, aprovado nessa 
Casa, relacionado ao Projeto de Lei nº 
173/2019, 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 de 
Segurança Pública e Defesa Social (SESP), e a 
Procuradoria Geral do Estado (PGE) que, ao 
apreciar os aspectos constitucionais, 
manifestou-se pelo veto total ao presente 
Autógrafo de Lei, pelas razões e argumentos 
que seguem transcritos: 

 
“A Constituição Federal, em seu 
art. 5º, XXXIII, assegura a todos os 
cidadãos o “direito a receber dos 
órgãos públicos informações de 
seu interesse particular, ou de 
interesse coletivo ou geral, que 
serão prestadas no prazo da lei, 
sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo 
seja imprescindível à segurança 
da sociedade e do Estado”.  
 
Neste sentido, a Constituição 
Estadual preconiza, no art. 32, 
§4º, inciso II, que cabe à 
Administração Pública promover, 
mediante lei, a transparência da 
gestão pública, permitindo ao 
cidadão acompanhamento dos 
gastos públicos. Veja-se:  Identificador: 320037003200350037003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.


