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EMENTA: Mensagem encaminhando “VETO TOTAL ao Autógrafo de Lei nº 
09/2018, que “Dispõe sobre a Identificação dos Frequentadores e a 
Comercialização de Ingressos em Eventos realizados no Âmbito do Estado do 
Espírito Santo, e dá outras providências”“. 

  

                   

I - RELATÓRIO 

  

Trata-se de Mensagem de Veto de nº 48/2018, encaminhando o veto 

total ao Autógrafo de Lei nº 09/2018, que “Dispõe sobre a Identificação dos 

Frequentadores e a Comercialização de Ingressos em Eventos realizados no 

Âmbito do Estado do Espírito Santo, e dá outras providências.”. 

A mensagem foi protocolizada no dia 06/04/2018, seguiu sua regular 

tramitação, lida no expediente da sessão ordinária do dia 16/04/2018 e, 

posteriormente, publicada no Diário do Poder Legislativo DPL – edição do dia 

17/04/2018.  

Nesta oportunidade, a Mensagem de veto veio a esta Procuradoria para 

exame e parecer técnico - jurídico, na forma do disposto no art. 121 do 

Regimento Interno (Resolução n° 2.700/09). 

 

É o relatório. 
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 II – FUNDAMENTAÇÃO 

 

Com amparo nos artigos 66, § 2° e 91, IV da Constituição Estadual, o 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 

55/2018, informa a este Poder que vetou o Projeto de Lei n° 297/2015 

transformado no Autógrafo de Lei n° 09/2018, de autoria do Deputado que 

“Dispõe sobre a Identificação dos Frequentadores e a Comercialização de 

Ingressos em Eventos realizados no Âmbito do Estado do Espírito Santo, e dá 

outras providências.”. 

 Apesar de meritória, a matéria que tem como objetivo a criação de 

instrumentos de controle para identificar aqueles que participam ou incitam 

atos de violência e vandalismo. A identificação do usuário nos bilhetes garante 

aos meios de segurança maior eficácia na identificação do suspeito, garantindo 

a ordem e a paz dentro e fora das estruturas dos eventos. Todavia, a questão 

que se impõe no presente caso é sobre a competência legislativa que deve reger 

a regulação normativa da atividade de comercialização dos ingressos nos 

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. 

A Carta Magna em seu art. 30 estabelece o rol de competências dos 

municípios, dentre as quais está:  

Art. 30. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

Tem razão o veto, tendo em vista a notória ingerência de intervenção do 

legislador na competência do Poder Executivo Municipal, pois desta maneira, as 
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normas locais se inserem, por isso mesmo, na órbita de competência 

constitucional dos Municípios, inerentes que são ao poder de polícia para o 

ordenamento da vida urbana.  

Dito isto, fica claro que a defesa do interesse local é predominantemente 

interesse da municipalidade, logo, competência implícita decorrente do art. 30, I 

da Constituição Federal (interesse local).  

Neste sentido, foi colacionado ao veto o entendimento da Suprema Corte 

em vários precedentes, onde reconhece a competência legislativa do município 

para o estabelecimento do tempo limite para atendimento em filas bancárias, 

assunto este análogo ao desta análise (RE 610221-RG, Relator(a): Min. Ellen 

Gracie, Julgado em 29/04/2010, Repercussão Geral - Mérito DJE154 Divulg 19-

08-2010 Public 20-08-2010 Ement Vol-02411-05 Pp-01137).  

Como se verifica, o presente Autógrafo de Lei incorre, em 

inconstitucionalidade formal, ao avançar às competências prescritas pelo texto 

das Constituições Federal e Estadual, o que se impõe o veto jurídico total ao 

Autógrafo de Lei nº 09/2018, referente ao Projeto de Lei nº 297/2015. 

 Assim, analisando o processo em foco verifica-se que foram devidamente 

observados os prazos previstos no § 2º do art. 66, da Constituição Estadual. 

Prosseguindo, observa-se que o veto em foco foi feito de maneira expressa, 

motivada e escrita. 

Ressalte-se que o veto terá preferência sobre outra proposição na Ordem 

do Dia, para discussão e votação, conforme dispõe o art. 216, § 1º, I, do 

Regimento Interno1 e o quórum para sua rejeição dar-se-á por maioria absoluta 

                                                           
1 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; 
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dos membros da Assembleia Legislativa, na forma dos art. 66, § 4º, da 

Constituição Estadual e art. 230, do Regimento Interno2. 

Quanto ao regime de tramitação, será o especial, por força do artigo 148, 

inciso III c/c artigos 228 a 231 do Regimento Interno. O processo de votação 

será o nominal, conforme o artigo 200, inciso II c/c com o artigo 202, inciso I, do 

Regimento Interno3. 

Logo, constata-se que existe vício de inconstitucionalidade formal 

conforme alega o Chefe do Poder Executivo, tendo em vista que a matéria esta 

diretamente vinculada à competência da municipalidade.   

São estas as considerações pertinentes na análise da mensagem de veto. 

 

III – CONCLUSÃO 

 Desta forma, somos pela MANUTENÇÃO do VETO TOTAL aposto 

ao Autógrafo de Lei nº 09/2018, referente ao Projeto de Lei nº 297/2015, por 

conter vicio de inconstitucionalidade formal, conforme as razões acimas citadas. 

 

Vitória, 19 de abril de 2018. 

Sandra Maria Cuzzol Lóra 
Procuradora 

 
 

                                                           
2
 Art. 230. O veto será rejeitado quando contra o mesmo votar a maioria absoluta dos membros da Assembleia 

Legislativa. 
3
 Art. 200. São dois os processos de votação:  

(...) 

II - nominal; 
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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 Em que pese o justo propósito que norteou a iniciativa parlamentar e a análise 
técnica realizada pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor 
(PROCON), 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:  
 
“Da violação ao princípio do Pacto Federativo e da competência legislativa municipal 
para legislar sobre assuntos de interesse local – artigos 18 e 30, I da CF. O autógrafo 
em foco se ocupa de regrar a comercialização de ingressos em eventos realizados no 
Estado. Basta ver, para tanto, que tais preceptivos impõem obrigações, como a 
identificação dos compradores, que devem ser observadas pelos estabelecimentos 
que realizarem venda, comercialização, distribuição de cortesias e ordenação de 
qualquer outra natureza de ingressos. A questão que se impõe no presente caso é 
sobre a competência legislativa que deve reger a regulação normativa da atividade 
de comercialização dos ingressos nos 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 poder de polícia 
para o 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 identificação dos 
adquirentes dos ingressos (art. 1º), a instituição de um banco de dados com nome, 
RG, CPF e limitando a quantidade de aquisição de ingressos por pessoa (art. 2º) e 
balizando a  aplicação de tais regramentos apenas aos eventos cuja previsão de 
públicos seja inferior a 100 (cem) pessoas (parágrafo único, art. 1º), afeta a 
competência legislativa privativa do Município para assuntos de interesse local.  
Sem dúvidas, a atividade caracterizada pela fiscalização (polícia administrativa) das 
atividades dos responsáveis pelos eventos, incluindo as penalidades para quem for 
identificado como participante ou incitador de distúrbios no local do evento (art. 4º), 
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, esculpida 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).  
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Contudo, 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). Os vícios de constitucionalidade aqui 
apontados, por força do nexo de absoluta interdependência lógico-jurídica com os 
demais dispositivos da proposição apresentada, gravam todo o Autógrafo de Lei n° 
09/2018. Consoantes às considerações aqui expendidas, sugiro pelo veto do 
Autógrafo de Lei nº 09/2018, haja vista tratar-se sobre assunto de interesse local, e 
de competência legislativa privativa do Município.” 
 
Como se verifica, o presente Autógrafo incorre em vício de inconstitucionalidade por 
ofensa ao disposto nos artigos 18 e 30, inciso I, da Constituição Federal, razão pela 
qual se impõe o veto jurídico total ao Autógrafo de Lei nº 009/2018, referente ao 
Projeto de Lei nº 297/2015. 
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