
Vitória-ES, quarta-feira, 04 de julho de 2018 Diário do Poder Legislativo - 3 

lacunas, como claramente previsto 
no texto constitucional.   
 
Não vislumbro, portanto, na redação 
dos dispositivos do autógrafo, 
tentativa estadual de suplementar as 
normas já existentes. A meu sentir, o 
legislador estadual pretende, nesta 
oportunidade, definir nova disciplina 
global sobre o tema, especificando a 
penalidade por meio de multa pelo 
descumprimento das regras ali 
contidas (art. 2º, III), punição esta 
que não vislumbro na legislação 
federal e estadual. E, nesse ponto, 
resta claro o conflito, entre o projeto 
e a norma geral sobre o tema.  
 
Sobre este assunto, o Supremo 
Tribunal Federal, quando do 
julgamento da ação direta de 
inconstitucionalidade nº 750, firmou 
entendimento de que legislações 
estaduais não podem impor regras 
que restrinjam o mercado para 
empresas de outros entes federativos 
(ADI 750, Relator: Min. Gilmar 
Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 
03/08/2017, DJe-045 Divulg 08-03-
2018 Public 09-03-2018). 
 
Logo, o autógrafo de lei em exame, 
acaba por se imiscuir no âmbito de 
competência concorrente da União 
para legislar sobre produção, 
consumo e defesa do consumidor, 
conforme dispõe o inciso V do art. 24 
da Constituição Federal. 
 
Por estas razões, seja pela 
necessidade de tratamento nacional 
uniforme, seja por cuidar de normas 
gerais sobre oferta e apresentação de 
produtos, mostra-se indevida a 
atuação parlamentar em apreço. 
Conclui-se que o Autógrafo nº 
66/2018 deve ser objeto de veto total, 
tendo em vista já haver legislação 

 
 
 

Como se verifica, o presente Autógrafo 
incorre em vício de inconstitucionalidade por ofensa 
ao disposto nos artigos 19, inciso III, 22, inciso VIII e 
24, inciso V e §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, 
razão pela qual se impõe o veto jurídico Total ao 
Autógrafo 66/2018, referente ao Projeto de Lei nº 
499/2015. 

 
Vitória, 26 de junho de 2018. 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 
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MENSAGEM Nº 085/2018 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 
Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 
 

Transmito à V. Exa. e dignos Pares, 
amparado no artigo 66, § 2º da Constituição Estadual, 
as razões de VETO TOTAL ao Autógrafo de Lei nº 
67/2018, que e a Política Estadual de 
Incentivo à Pesquisa, à Produção e à Promoção da 
Utilização de Recursos de Tecnologia Assistiva, na 

de autoria do Deputado 
Sergio Majeski, aprovado nessa Casa, relacionado 
ao Projeto de Lei nº 154/2016, para cumprimento 
das formalidades constitucionais de praxe. 
 

Em que pese o justo propósito que norteou a 
iniciativa parlamentar e as análises técnicas 
realizadas pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Educação Profissional (SECTI) e pela 
Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), 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 inconstitucionalidade formal  
Reserva de iniciativa. Invasão da 
competência privativa do Chefe do 
Poder Executivo Estadual para 
legislar sobre matéria 
administrativa. Embora seja válido e 
louvável o objetivo da proposta em 
análise, qual seja, de criar 
mecanismos que incentivem a 
pesquisa, a produção e a promoção 
da utilização de recursos de 
tecnologia assistiva, bem como a 
garantia de disponibilidade e 
emprego de tecnologias adequadas 
às pessoas com deficiência, o 
presente autógrafo de lei incorreu em 
inconstitucionalidade formal, 
evidenciada pela inobservância do 
procedimento exigido pelos artigos 

Constituição Federal e artigo 63, 
parágrafo único, incisos III e VI , da 
Constituição Estadual. 
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Trata-se, portanto, de proposta que 
pretende gerar despesa sem a 
necessária dotação orçamentária, 
cria política de ordem social, 
interferindo na organização, nas 
atribuições, nas competências e na 
estrutura inerente ao Poder 
Executivo, cuja atuação privativa é 
do chefe do poder executivo.  
 
O art. 3º do presente autógrafo, por 
exemplo, ao dispor sobre a 
distribuição dos recursos de 
tecnologia assistida aos cidadãos 
com deficiência, traz, ainda que 
implicitamente, o estabelecimento de 
diretrizes para organização estatal, 
mais especificamente criando 
obrigações a Secretaria de Estado de 
Direitos Humanos - SEDH e 
Secretaria de Estado de Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Educação 
Profissional  SECTI, a quem caberá 
a avaliação do usuário, seleção ou 
confecção do recurso apropriado à 
pessoa com deficiência, bem como a 
elaboração de estratégias para o 
desempenho funcional do recurso 
disponibilizado. 
 
Quando da aprovação do projeto e 
posterior transformação do mesmo 
neste autógrafo de lei que, ora, se 
analisa, a parte que trata da 
distribuição dos recursos foi 
retirada. Todavia, em nada modifica 
os objetivos do mencionado artigo, 
uma vez que, para viabilizar a 
política pretendida, alguns 
procedimentos por parte das 
secretarias e órgão estaduais são 
necessários, de modo que cabe ao 
Governador do Estado a 
competência para dar início a 
processo legislativo de leis que 
estabeleçam tais obrigações.  
 
Deveras, é somente do Chefe do 
Executivo a competência para, de 
acordo com a conveniência, 
oportunidade e disponibilidade de 
recursos, dar início ao processo 
legislativo das leis referentes à 
organização e atribuições dos órgãos 
da administração direta. 
 
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 

Constituição Federal (ADI 2799/RS. 
Tribunal Pleno. Relator Ministro 
Marco Aurélio. Julgado em 
01/04/2004. Publicado em 
21/05/2004 // ADI 1144/RS. Tribunal 
Pleno. Relator Ministro Francisco 
Rezek. Julgado em 23/02/1995. 
Publicado em 04/05/2001 // ADI 
3178/AP. Tribunal Pleno. Relator 
Ministro Gilmar Mendes. Julgado em 
27/09/2006. Publicado em 
02/03/2007 // ADI 3180/AP. Tribunal 
Pleno. Relator Ministro Joaquim 
Barbosa. Julgado em 17/05/2007. 
Publicado em 14/06/2007). 
 
Verifico, por fim, que parágrafo 
único do art. 2º, quando trata do 
estabelecimento de incentivos à 
realização da política, tais como 
mecanismos de estímulo fiscal às 
empresas e pesquisadores, também é 
possível notar a interferência 
parlamentar no funcionamento e 
organização da Administração 
Pública. Tratam-se de medidas que 
quando efetivadas implicam, 
evidentemente, o aumento de 
despesas sem a necessária indicação 
dos recursos orçamentários 
disponíveis para tanto, em afronta ao 
art. 152, I, da Constituição Estadual. 
 
Sendo assim, o autógrafo de lei em 
análise, de iniciativa parlamentar, ao 
invadir competência do Poder 
Executivo, pretendendo instituir 
política estadual e promover ações 
com vistas a incentivar a pesquisa, a 
produção e a promoção da utilização 
de recursos de tecnologia assistida 
no Estado do Espírito Santo, 
incorreu em vício de 
inconstitucionalidade conforme já 
evidenciado. Conclui-se que o 
Autógrafo de Lei nº 67/2018 deve ser 

 
 

Como se verifica, o presente Autógrafo 
incorre em vício de inconstitucionalidade por ofensa 

Federal e artigo 63, parágrafo único, incisos III e VI, 
da Constituição Estadual, razão pela qual se impõe o 
veto jurídico Total ao Autógrafo 67/2018, 
referente ao Projeto de Lei nº 154/2016. 
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