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Projeto de Lei nº 25/2019 

Autor: Deputado Estadual Bruno Lamas 

Assunto: Dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de músicos ou grupos 

musicais na abertura de shows musicais nacionais e internacionais que forem 

realizados no Estado do Espírito Santo. 

 

1. RELATÓRIO 

Trata-se do Projeto de Lei nº 22/2019, de autoria do Deputado Estadual 

Bruno Lamas, que tem por finalidade dispor sobre a obrigatoriedade de contratação 

de músicos ou grupos musicais na abertura de shows musicais nacionais e 

internacionais que forem realizados no Estado do Espírito Santo, nos seguintes 

termos: 

Art. 1º - É obrigatória a contratação de músicos ou grupos musicais 
capixabas para apresentação na abertura de shows musicais nacionais e/ou 
internacionais realizados no Estado do Espírito Santo.  

Art. 2º - A obrigatoriedade a que se refere esta Lei prioriza e oportuniza o 
artista capixaba.  

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação 

 

Em sua justificativa, o autor argumenta: 

“(...) A realização de grandes espetáculos de música em nosso 
Estado, versando também sobre aspectos gerais dos shows, se analisado 
sob o prisma do enaltecimento da música e dos músicos, permite vislumbrar, 
na realização de tais eventos, uma grande oportunidade para que cantores, e 
grupos musicais locais possam divulgar e levar o seu trabalho musical ao 
público local. 

Cultura e lazer, comprovadamente, são fatores que contribuem para o 
desenvolvimento social e econômico de uma sociedade. 

Este projeto de lei objetiva valorizar as produções artísticas local, bem 
como, contribuir para o crescimento cultural e econômico.” 
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A matéria foi protocolada em 05.02.2019 e lida no expediente da sessão 

do dia 07.02.2019. Não consta, nos autos, evidência de publicação da matéria no 

Diário do Poder Legislativo – DPL. Ressalta-se, porém, que a mesma não prescinde 

de publicação, nos termos do art. 149 do Regimento Interno da ALES (Resolução no. 

2.700/2009). A Diretoria de Redação ofereceu estudo de Técnica Legislativa em 

12.02.2019. 

Em seguida, a propositura recebeu encaminhamento para esta 

Procuradoria Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei 

Complementar Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-me 

examiná-la e oferecer parecer técnico. 

É o relatório.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

Preliminarmente, é conveniente consignar que esta manifestação toma 

por base, exclusivamente, os elementos que constam até a presente data nos autos 

do Projeto de Lei no. 25/2019 e que incumbe a esta Procuradoria prestar consultoria 

sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e 

oportunidade dos atos praticados no âmbito desta ALES, nem analisar aspectos 

econômicos ou de natureza eminentemente técnico-administrativa. 

 

2.1 Constitucionalidade Formal 

Verifica-se a inconstitucionalidade formal quando ocorre algum tipo de 

vício no processo de formação das normas, seja no processo legislativo de sua 

elaboração, seja em razão de sua elaboração por autoridade incompetente. 

A inconstitucionalidade formal orgânica decorre da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato. Faz-se necessário verificar, aqui, 
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se a competência para elaboração do Projeto de Lei é da União, do Estado ou de 

Município. 

Dentro do panorama de distribuição de competências erigido pela 

CRFB/1988, em especial com base no que determina o princípio federativo 

estabelecido expressamente em seus arts. 1º1 e 252, tem-se que a autonomia 

legislativa de cada ente federativo é assegurada nos termos da Carta da República, 

desde que atendidos os seus preceitos e princípios. 

A propositura em questão objetiva tornar obrigatória a contratação de 

músicos ou grupos musicais capixabas para realizar a abertura de shows musicais 

nacionais e/ou internacionais realizados no Espírito Santo, sejam tais eventos 

públicos ou privados. Trata-se de matéria relacionada à promoção e incentivo da 

cultura e, de maneira reflexa, também a intervenção do Estado na iniciativa privada, 

já que estabelece obrigações ao segmento de promoção de eventos. 

A CRFB/1988, em seus arts. 23, V e 24, I e IX, estabeleceu as 

competências em relação à cultura. In verbis: 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios: 
(...) 
V -  proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à 
ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação; 
(...) 
 
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 
(...) 
IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, 
pesquisa, desenvolvimento e inovação;  
(...) 
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União 
limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não 
exclui a competência suplementar dos Estados. 
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão 
a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 

                                           
1 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 

constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. 
2 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta 

Constituição. 

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 

 

Identificador: 320033003700390039003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei nº 25/2019 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

4 

 

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a 
eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 
 
 

Assim, verifica-se que a competência legislativa sobre o tema seria 

concorrente, cabendo à União estabelecer normas gerais, e aos Estados a 

competência suplementar. 

Poder-se-ia também questionar se a competência legislativa seria 

municipal, por força do art. 30, I3 da CRFB, que determina a competência legislativa 

privativa municipal para tratar de assuntos de interesse local. Nesse sentido, cabe 

mencionar a existência da Lei Municipal no. 7.905/2010, do município de Vitória, que 

possui a mesma finalidade do presente Projeto de Lei, qual seja, instituir a 

obrigatoriedade de contratação de músicos ou grupos musicais locais em qualquer 

evento musical, público ou privado, estrelado por artistas de fora do Espírito Santo. 

O Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Ferreira Mendes, em obra 

doutrinária de sua autoria, leciona acerca da competência legislativa dos Municípios, 

verbis: 

Uma parte das competências reservadas dos Municípios foi explicitamente 
enumerada pela CF, por exemplo, a de criar distritos (art. 29, IV) e a de instituir 
guardas municipais para a proteção de seus bens, serviços e instalações (art. 
144, § 8°). Outra parcela destas competências é implícita. 

As competências implícitas decorrem da cláusula do art. 31, I, da CF, que 
atribui aos Municípios “legislar sobre assuntos de interesse local”, significando 
interesse predominantemente municipal, já que não há fato local que não 
repercuta, de alguma forma, igualmente, sobre as demais esferas da 
federação. Consideram-se de interesse local as atividades, e a respectiva 
regulação legislativa, pertinentes a transportes coletivos municipais, coleta de 
lixo, ordenação do solo urbano, fiscalização das condições de higiene de bares 
e restaurantes, entre outras. 

[...] 

Sobre os temas de interesse local, os Municípios dispõem de competência 
privativa. Assim, é hostil à Constituição, por invadir competência municipal, a lei 
do Estado que venha a dispor sobre distância entre farmácias em cada 
cidade.”

4
 

 

                                           
3
 Art. 30. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

 
4
 MENDES, Gilmar Ferreira. “Curso de Direito Constitucional”. São Paulo: Saraiva, 2007. pág. 776. 
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Assim, o fator determinante para se averiguar o que é ou não interesse 

local é o critério da predominância do interesse. Se, no caso específico, o interesse 

for predominante do Município, será assunto de interesse local. Por isso, entende-se 

que o interesse local não corresponde descartar o interesse da União ou do Estado, 

mas se caracteriza pela predominância (e não exclusividade) do interesse do 

Município. 

O TJ-ES, em interessante julgado sobre multa aplicada pelo Procon, 

também definiu entendimento do que seria interesse local. In verbis: 

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, 
ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA 
ARBITRADA PELO PROCON. MULTA APLICADA COM BASE EM VIOLAÇÃO 
À LEI MUNICIPAL Nº 5.764/2002. REEMBOLSO INTEGRAL DE TAXA DE 
MATRÍCULA POR INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO. TRATA DE 
MATÉRIA RELATIVA À DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 
CONCORRENTE DA UNIÃO, ESTADOS E DISTRITO FEDERAL. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 24, CAPUT E INCS. V E VIII, DA CF/88. 
COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DO MUNICÍPIO SOBRE ASSUNTOS DE 
INTERESSE LOCAL. ART. 30, INCS. I E II, DA CF/88. MATÉRIA DE 
INTERESSE NACIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL ORGÂNICA VERIFICADA EM JUÍZO 
PRELIMINAR. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUTOS 
REMETIDOS PARA O COLENDO TRIBUNAL PLENO PARA ANÁLISE DA 
QUESTÃO INCIDENTE. 01. A empresa autora foi autuada (Auto de Infração nº 
322/2007), pelo Procon Municipal de Vitória/ES, por violação a Lei Municipal nº 
5.764/2002, que determina que às instituições particulares de ensino devem 
efetuar o reembolso da taxa de matrícula e rescisão do contrato, de forma 
integral, aos alunos que desistirem de frequentar o curso. 02. A Lei Municipal 
trata de matéria relativa à direito do consumidor e segundo o que dispõe o art. 
24, caput e incs. V e VIII, da CF/88, compete à União, aos Estados e ao Distrito 
Federal legislar, concorrentemente, sobre "produção e consumo" e 
"responsabilidade por dano ao consumidor". 03. Embora a competência para 
legislar sobre matéria pertinente à Direito do Consumidor seja concorrente 
entre a União, Estados e o Distrito Federal, assegura-se ao Município 
competência para suplementar a legislação federal e estadual no que couber e 
legislar sobre "assuntos de interesse local", nos termos do art. 30, incs. I e II, da 

CF/88.04. Assunto de interesse local não é aquele que interessa 
exclusivamente ao Município, mas, aquele que predominantemente afeta à 
população do lugar, eis que há assuntos que interessam a todo o país, 
mas, que possuem aspectos que exigem uma regulamentação própria 
para determinados locais (norma específica para a localidade). Todavia, a 
matéria pertinente à determinar a devolução de taxa de matricula motivada pela 
desistência do aluno ou seu representante em escolas de ensino fundamental, 
médio e nível superior no Município de Vitória, certamente, não se insere na 
competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local. No 
caso, a defesa do consumidor ultrapassa claramente o assunto de interesse 
local do Município de Vitória, eis que trata a Lei Municipal nº 5.764/2002 de 
assunto de interesse nacional, restando clara a violação do disposto na norma 
constitucional. 005. Não há dúvidas que a matéria regulamentada é de 
interesse nacional, tanto que, em consonância com o entendimento adotado 
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pela nossa jurisprudência, a "Comissão de Educação e Cultura aprovou na 
quarta-feira (19) o Projeto de Lei nº 6234/09, do deputado Maurício Trindade 
(PR-BA), que obriga as instituições de ensino superior a devolver ao aluno o 
dinheiro da matrícula, caso ele desista do curso até o dia de início das aulas. 
Conforme o texto, a faculdade poderá cobrar apenas a taxa de administração, 
que não pode exceder a 10% do valor da matrícula. ".(...). (TJES; RN 0000148-
62.2008.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; 
Julg. 14/10/2014; DJES 24/10/2014) 

 

Sendo assim, embora exista interesse local, não se vislumbra que este 

seja predominante, tendo em vista que a propositura em análise não aborda 

aspectos que exigem uma regulamentação própria para determinados locais (norma 

específica para a localidade). Existe, portanto, coincidência entre os interesses 

regional e local, por se tratar de tema de relevância social que deve ser tutelado por 

todos os entes federativos. 

Dito isso, fica evidente que pode o Estado do Espírito Santo exercer 

competência legislativa para tratar da matéria alvo do Projeto de Lei no. 25/2019, não 

havendo, portanto, que se falar em inconstitucionalidade por vício de competência, 

conforme art. 24, I e IX da CRFB/1988. 

Superada a questão da competência legislativa, passa-se à análise da 

inconstitucionalidade formal propriamente dita, que decorre da inobservância do 

devido processo legislativo. Neste ponto, deve-se verificar se existe vício no 

procedimento de elaboração da norma, seja na fase de iniciativa (vício formal 

subjetivo), seja em fases posteriores (vício formal objetivo).  

Analisemos o aspecto da inconstitucionalidade formal subjetiva, isto é, 

da iniciativa para deflagrar o presente Projeto de Lei, tem-se que a Constituição 

Federal, assim como a Constituição Estadual, assegura a independência dos 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário respectivamente em seus arts. 2º e 175. 

Com efeito, nenhum dos Poderes pode interferir no funcionamento do outro sem 

estar amparado em regra constitucional, sob pena de violação do princípio da 

separação dos Poderes. 

                                           
5 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
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Com fulcro em tal princípio, a Constituição Federal, em algumas 

hipóteses, reserva a possibilidade de dar início ao processo legislativo a apenas 

algumas autoridades ou órgãos como forma de subordinar a eles a conveniência e a 

oportunidade da deflagração do debate legislativo em torno do assunto reservado.6 

Este é o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal: 

“A CB, ao conferir aos Estados -membros a capacidade de 
auto -organização e de autogoverno – art. 25, caput –, impõe a obrigatória 
observância de vários princípios, entre os quais o pertinente ao processo 
legislativo. O legislador estadual não pode usurpar a iniciativa legislativa do 
chefe do Executivo, dispondo sobre as matérias reservadas a essa iniciativa 
privativa. Precedentes.” (ADI 1.594, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 4-6-
2008, Plenário, DJE de 22-8-2008.) No mesmo sentido: ADI 291, Rel. Min. 
Joaquim Barbosa, julgamento em 7-4-2010, Plenário, DJE de 10-9-2010; ADI 
3.644, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 4-3-2009, Plenário, DJE de 
12-6-2009. 
 

Neste prisma, estabelece a CF/1988, em seu art. 617, e a CE/1989, em 

seu art. 63, parágrafo único8, as disposições normativas cuja iniciativa é de 

competência privativa do Chefe do Executivo. Com efeito, as matérias relacionadas 

a funcionamento e a atribuições de órgãos do Poder Executivo devem estar 

inseridas em norma cuja iniciativa é reservada àquela autoridade. 

Porém, em relação aos shows financiados com recursos públicos, é certo 

que a iniciativa legislativa é de competência privativa do Chefe do Executivo, sob 

                                           
6 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São Paulo: Saraiva, p. 902. 
7 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado 

Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral 
da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 
II - disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios; 
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;  

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e 

da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;   

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência 

para a reserva.  
8 Art. 63.  A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de 

Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição. 
Parágrafo único.  São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:  

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua 

remuneração; 
II - fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; 

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo; 

IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade; 

V - organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública; 

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo. 
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pena de afronta ao art. 63, parágrafo único, III. Caso contrário, estar-se-ia diante de 

indevida ingerência sobre o Poder Executivo, caracterizada nos casos de shows 

musicais realizados pelo Poder Público. Isso porque, nesses casos, compete ao 

Chefe do Poder Executivo administrar a máquina pública, dentro dos limites traçados 

pela Constituição Estadual. Dito de outro modo, estaria o Poder Legislativo 

interferindo na prática de atos de gestão, de exclusiva competência do Poder 

Executivo, ao determinar medidas obrigando a contratação de grupos musicais 

locais nos shows contratados pelo Estado, em evidente afronta ao art. 63, parágrafo 

único, III e VI da Constituição Estadual. Nesse caso, a iniciativa da matéria é 

privativa do chefe do Poder Executivo. 

Cabe refletir se seria possível incluir emenda modificativa, a fim de tentar 

corrigir a inconstitucionalidade formal supra mencionada, para definir que somente 

os shows privados estariam obrigados ao cumprimento do que determina a presente 

propositura. Entendo que não, pois nesse caso a mens legis estaria prejudicada – 

afinal, se o Poder Público, com esta propositura, está justamente buscando 

incentivar a cultura capixaba, não faria sentido ele próprio ficar desobrigado de seu 

cumprimento. Assim, não seria coerente a exigência de cumprimento da norma para 

o setor privado, enquanto que os shows promovidos pelo setor públicos não 

necessitariam cumprir a medida. 

Portanto, é incontestável a existência de inconstitucionalidade formal por 

vício de iniciativa (arts. 63, parágrafo único, III e VI e 91, I, ambos da Constituição 

Estadual) e de violação ao princípio da independência dos Poderes (art. 17 da CE). 

Cabe mencionar que já tramitou nesta Casa de leis os Projetos de Lei no. 

464/2009, de autoria do ex-deputado estadual Luciano Pereira, que tinha finalidade 

similar à do Projeto de Lei em análise, e no. 176/2015, de autoria deste mesmo 

deputado estadual e com a mesma finalidade da presente proposição, e ambos 

tiveram parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e 

Redação, pelos mesmos fundamentos aqui expostos. 

Em suma, o projeto de lei está eivado de inconstitucionalidade formal, por 

afrontar os artigos 63, parágrafo único, III e 91, I, ambos da Constituição Estadual.  

Identificador: 320033003700390039003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei nº 25/2019 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

9 

 

2.2 Constitucionalidade Material 

A constitucionalidade material é a compatibilidade entre o conteúdo do ato 

normativo e as regras e princípios previstos na Constituição Federal ou na 

Constituição Estadual. Trata-se, assim, de averiguar se o conteúdo do ato normativo 

está em consonância com as regras e princípios constitucionais. 

Além do vício formal já apontado, há de se mencionar, ainda, a existência 

de vício de inconstitucionalidade material, na medida em que a proposição fere a 

livre iniciativa, postulado fundamental da ordem econômica albergado pelo art. 170 

da CRFB/1988 e também contemplado como fundamento da República Federativa 

do Brasil, no artigo 1º. 

Via de regra, o Estado não deve intervir de forma direta na ordem 

econômica, podendo fazê-lo apenas por via de exceção. A própria Carta 

Constitucional ainda em seu artigo 170, estabelece alguns limites a serem levados 

em conta pelo Estado no exercício dessa atribuição, para que não venha a ferir 

princípios como o da liberdade de iniciativa, direcionado em regra aos particulares, 

O art. 174 da CRFB/1988 estabelece que: 

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o 
Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 
planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo 
para o setor privado. 
 

Atuando como regulador, o Estado impõe normas e mecanismos jurídicos 

de cunho preventivo e repressivo, especialmente aos particulares – responsáveis 

pela mobilidade do setor econômico –, visando evitar e/ou sanar possíveis condutas 

abusivas. 

Ainda que o texto constitucional não afaste, de forma integral, a 

possibilidade de intervenção estatal na economia, a atuação interventiva do Estado 

(administrador/legislador) não pode ensejar o esvaziamento dos princípios da livre 

iniciativa e da livre concorrência. 

No caso em análise, entendo que a atuação legislativa extrapolou esse 

limite constitucional, ao impor a particulares (que empreendem promovendo shows 
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musicais nacionais e internacionais no ES) a obrigatoriedade de contratar também, 

de maneira casada, músicos capixabas. 

 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opino pela INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL 

E MATERIAL do Projeto de Lei nº. 25/2019, de autoria do Deputado Estadual Bruno 

Lamas, por afronta aos arts. 63, parágrafo único, III e VI e 91, I da CE/1989 e aos 

arts. 1º., IV, 61, §1º, II e 170 da CRFB/1988.  

 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

 

Vitória/ES, 19 de fevereiro de 2019. 

 

 

 DIOVANA BARBOSA LORIATO HERMESMEYER 

Procuradora da ALES 
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