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Passou pelo programa EM MOVIMENTO, depois 
pelo CONEXÃO GERAL e participou todos os 
outros programas da TV Gazeta até, em 2015, 
assumir a bancada do telejornal matinal Bom Dia 
Espírito Santo ao lado do jornalista Mário Bonella. 
 
Hoje cursa mestrado de Sociologia Política, é 
também instrutora de oratória e mãe do Cadu, de dois 
anos. 
 
 

PODER EXECUTIVO 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
 
MENSAGEM Nº 400/2017 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 
Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

Transmito à V. Exa. e dignos Pares, 
amparado no artigo 66, § 2º da Constituição Estadual, 
as razões de VETO TOTAL ao Autógrafo de Lei nº 
186/2017, que 
rodovias, no âmbito do Estado do Espirito Santo a 
emitirem nota ou cupom fiscal aos consumidores 

de autoria do 
Deputado Amaro Neto, aprovado nessa Casa, 
relacionado ao Projeto de Lei nº 504/2015, 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: 
 

é primordial, em um primeiro momento, 
trazer algumas considerações quanto a 
incidência tributária sobre a prestação de 
serviços cujo pagamento se dá por meio de 
pedágio pelo usuário final. Neste condão, a 
Constituição Federal em seu art. 156, III 
assevera que compete aos Municípios a 

qualquer natureza, não compreendidos no 
 

 
Assim, ressalvados os serviços 
constitucionalmente colocados sobre o 
campo de incidência do ICMS (comunicação 
e transporte interestadual e intermunicipal), 
qualquer serviço pode ser tributado pelos 

Municípios, desde que definido em lei 
complementar. Destaca-se que o tributo 
possui nítida finalidade fiscal, constituindo-
se em importante fonte de recursos para o 
desempenho da atividade financeira dos 
Municípios. Atualmente o Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, de 
competência dos Municípios e do Distrito 
Federal, tem como fato gerador a prestação 
de serviços constantes da lista anexa à Lei 
Complementar 116/2003. 
 
No caso dos serviços a que se refere o 
subitem 22.01 da lista anexa à LC 116/2003, 
considera-se ocorrido o fato gerador e 
devido o imposto em cada Município em cujo 
território haja extensão de rodovia 
explorada. É possível perceber que a 
situação posta no presente autógrafo de lei 
invade competência legislativa da 
municipalidade, a quem cabe controlar e 
fiscalizar os serviços prestados aos usuários 
mediante contrato de concessão.   
 
A emissão do documento fiscal sobre 
prestação do serviço de pedágio é obrigação 
tributária acessória, que deve ser legalmente 
estabelecida pelo sujeito ativo do ISS, ou 
seja, o município da respectiva prestação do 
serviço. A lei municipal deve estabelecer 
determinadas obrigações acessórias à 
concessionária e ao órgão contratante, não 
competindo ao Estado estabelecer 
regulamentação, revelando-se, sob esse 
aspecto, inconstitucional o autógrafo de lei.  
 
A autonomia municipal é a faculdade 
conferida pela Constituição à pessoa política 
Município para editar  nos limites por ela 
traçados  suas próprias normas legislativas, 
dispor sobre o seu governo e organizar-se 
administrativamente. Portanto, somente os 
Municípios são os titulares de determinada 
competência tributária e poderão, de forma 
privativa, exercê-la para tributar os serviços 
de qualquer natureza, prestados no seu 
território, em respeito ao princípio da 
autonomia municipal.  
 
Corroborando o exposto, recentemente foi 
editado pela Receita Federal a Instrução 
Normativa RFB nº 1731, de 22 de agosto de 
2017, que trata da obrigatoriedade de 
emissão e armazenamento de documento 
fiscal relativo ao pedágio cobrado pelas 
concessionárias operadoras de rodovias. 
Assim, o novo ato normativo, revogando a IN 
RFB nº 1099/2010, contempla a 
possibilidade de emissão, pela 
concessionária, de documento fiscal 
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homologado pelo município ou a emissão de 
um documento equivalente, conforme 
redação do art. 1º da IN nº 1731/2017. 
Não é necessário muito esforço para 
perceber a importância da emissão do 
documento fiscal legalmente exigido na 
respectiva operação de compra e venda de 
mercadorias e serviços, prática que 
transcende o mero controle fiscal-tributário. 
Todavia, o legislador estadual ao trazer 
obrigações acessórias interfere diretamente 
na autonomia municipal de controlar e 
fiscalizar o imposto por ele arrecadado, 
ferindo assim o princípio constitucional do 
Pacto Federativo, previsto no art. 18 da CF. 
Conclui-se que o Autógrafo nº 186/2017 deve 
ser objeto de veto total, tendo em vista que 
padece de vício de inconstitucionalidade, 

 
 

Como se verifica, o presente Autógrafo 
incorre em vício de inconstitucionalidade por ofensa 
ao disposto no artigo 18 da Constituição Federal 
razão pela qual se impõe o veto jurídico Total ao 
Autógrafo 186/2017, referente ao Projeto de Lei nº 
504/2015. 
 

Vitória, 16 de novembro de 2017. 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 401/2017 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 
Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

Transmito à V. Exa. e dignos Pares, 
amparado no artigo 66, § 2º da Constituição Estadual, 
as razões de VETO TOTAL ao Autógrafo de Lei nº 
180/2017, que 
presença de doulas durante todo o período de 
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato e dá 

de autoria da Deputada 
Raquel Lessa, aprovado nessa Casa, relacionado ao 
Projeto de Lei nº 213/2016, 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 Saúde (SESA), 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: 
 

-
membro legislar sobre normas que versam 
sobre proteção à saúde, conforme orientação 
do inciso XII do artigo 24 da Constituição 
Federal. Todavia, embora sejam nobres os 
objetivos do legislador estadual, a iniciativa 
encontra óbices legais e constitucionais.  
 
A proposta legislativa visa obrigar as 
maternidades, casas de parto e hospitais a 
permitirem a presença de doulas, durante 
todo o período de trabalho de parto, parto e 
pós-parto imediato.  
 
Da simples leitura dos seus dispositivos, é 
possível perceber que ao criar conceitos (art. 
1º, §1º) e disciplinar procedimentos (art. 2º), 
incorreu em flagrante invasão de 
competência privativa da União para legislar 
sobre o exercício de atividades profissionais, 
pois, segundo a Constituição Federal, 
compete à União, de forma privativa, legislar 
sobre condições para exercício de profissões 
(art. 22, XVI). Essa matéria também é 
incursa no objeto do Direito do Trabalho, 
ramo jurídico cuja competência é privativa 
da União, conforme preceitua o art. 22, I da 
Constituição da República. 
 
Em outras palavras, a Constituição prevê, 
em seu art. art. 5º, XIII, entre os direitos 
fundamentais a liberdade de exercício de 
qualquer trabalho, ofício ou profissão, 
atendidas as qualificações profissionais que 
a lei estabelecer. Logo, será lei federal a lei 
disciplinadora, na perspectiva de unificação 
das condições de exercício profissional no 
país. 
 
Embora o parágrafo único do art. 22 da CF, 
admita delegação legislativa por lei 
complementar para tratar de questões 
específicas, o legislador federal não delegou 
competência para os Estados legislarem 
sobre Direito do Trabalho, caracterizando, 
in casu, invasão pelo legislador capixaba de 
competência privativa da União. 
 
Torna-se oportuno registrar, que temas como 
este foram apreciados pelo Supremo 
Tribunal Federal em ocasiões anteriores. 
Declarou-se inconstitucionalidade de atos 
normativos estaduais que, como o analisado, 
abordavam aspectos pertinentes a condições 
para exercício de profissões, ante a 
competência exclusiva da União para 
disciplinar a matéria (Supremo Tribunal 
Federal. Plenário. Ação direta de 
inconstitucionalidade 3.587/DF. Relator: 
Ministro GILMAR MENDES. 12/12/2004, 
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