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Proposição: Projeto de Lei nº 025/2019.  

Autor (a): Deputado Bruno Lamas. 

Assunto: Dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de músicos ou 

grupos musicais capixabas na abertura de shows musicais nacionais e 

internacionais que forem realizados no Estado. 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a 

nobre intenção parlamentar de dispor sobre a obrigatoriedade de 

contratação de músicos ou grupos musicais capixabas na abertura de shows 

musicais nacionais e internacionais que forem realizados no Estado. 

O parecer técnico jurídico emitido pelo procurador (a) conclui 

pela suposta inconstitucionalidade formal subjetiva da propositura, por 

infringência as disposições do artigo 63, parágrafo único, incisos III e VI, da 

Constituição Estadual, eis que foi inobservada a competência privativa do 

Governador para iniciativa das leis que disponham sobre organização 

administrativa e atribuições de Secretarias de Estado e órgãos do Poder 

Executivo; bem como pela suposta inconstitucionalidade material, por 

infringência as disposições do artigo 170 da Constituição Federal, posto 

entender que o legislador extrapolou o limite de intervenção estatal na 

economia ensejando o esvaziamento dos princípios da livre iniciativa e da 

livre concorrência ao impor a particulares (que empreendem promovendo 

shows musicais nacionais e internacionais no Estado) a obrigatoriedade de 

contratar também, de maneira casada, músicos capixabas. 

Todavia, em que pese a fundamentação jurídica exposta no 

parecer técnico, pede-se vênia para discordar de suas conclusões, posto que 

se entende pela ocorrência inconstitucionalidade formal da propositura sob 

outra argumentação, ou seja, por invasão da competência legislativa dos 

Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e, 

consequentemente pela infringência do disposto no artigo 30, inciso I, da 

Constituição Federal, uma vez que, S.M.J., a matéria não tem o condão de 

alterar a estrutura ou de criar novas atribuições para as Secretarias e órgãos  

do Poder Executivo Estadual. 
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Neste sentido, verifica-se que que tramitou, nesta Assembleia 

Legislativa, o Projeto de Lei nº 156/2017, de autoria do mesmo autor, que 

dispunha, de forma idêntica, sobre a obrigatoriedade de contratação de 

músicos ou grupos musicais capixabas na abertura de shows musicais 

nacionais e internacionais que forem realizados no Estado, tendo sido a 

matéria vetada por ter sido considerada inconstitucional, sob o fundamento 

de que incorre em inconstitucionalidade formal, por invasão da competência 

indicada dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e, 

consequentemente, pela infringência ao disposto nos artigos 30, inciso I, e 

34, inciso VII, alínea “c”, da Constituição Federal, in verbis: 

 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

 

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito 

Federal, exceto para: 

VII - assegurar a observância dos seguintes princípios 

constitucionais: 

c) autonomia municipal; 

 

De fato, nas razões do veto governamental, mantido pela 

Assembleia Legislativa, constou a transcrição da manifestação da 

Procuradoria Geral do Estado, que em suma, concluiu que a matéria se 

insere na competência legislativa dos municípios, uma vez que a 

Constituição Federal acolheu o Princípio da Predominância de Interesses, 

mediante o qual entende-se que cabe a União as matérias em que 

predomina o interesse geral, aos Estados as de predominante interesse 

regional e aos municípios os assuntos de interesse local.  

Por seu turno, a manifestação unânime da Procuradoria já havia 

apontado o referido vício de inconstitucionalidade formal da proposição, 

consignando, inclusive, que está em vigor, no Município de Vitória, a Lei 

Municipal nº 7.905/2010, que impõe obrigação idêntica a estabelecida pelo 

projeto vetado, conforme informado no parecer técnico respectivo. 
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Por outro lado, também com as devidas vênias, cabe discordar 

das conclusões quanto a inconstitucionalidade material, posto que se 

entende, diferentemente da apontada infringência às disposições do artigo 

170 da Constituição Federal, pela infringência ao artigo 19, inciso III, da 

Constituição Federal, posto que, ao invés de caracterizar suposta 

inobservância dos Princípios da Livre Iniciativa e da Livre Concorrência, a 

matéria cria distinções entre brasileiros ou preferências entre si, ao impor a 

contratação de músicos capixabas em detrimento dos oriundos de outros 

Estados da Federação. 

Com efeito, apesar de vigorar lei correlata no Município de 

Vitória, com todo respeito as opiniões divergentes, entende-se que matéria 

apresenta vício de inconstitucionalidade material, eis que cria distinções 

entre brasileiros ou estabelece preferências entre si, ao impor a contratação 

de músicos ou grupos musicais capixabas, o que é vedado aos entes 

estatais, consoante disposto no artigo 19, inciso III, da Constituição Federal, 

in verbis: 

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios: 

III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 

Corroborando essa argumentação de inconstitucionalidade material, 

verifica-se Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal1, in verbis: 

EMENTA: LICITAÇÃO PÚBLICA. Concorrência. Aquisição de bens. 

Veículos para uso oficial. Exigência de que sejam produzidos no 

Estado-membro. Condição compulsória de acesso. Art. 1º da Lei 

nº 12.204/98, do Estado do Paraná, com a redação da Lei nº 

13.571/2002. Discriminação arbitrária. Violação ao princípio da 

isonomia ou da igualdade. Ofensa ao art. 19, III, da vigente 

Constituição da República. Inconstitucionalidade declarada. Ação 

direta julgada, em parte, procedente. Precedentes do Supremo. É 

inconstitucional a lei estadual que estabeleça como condição de 

acesso a licitação pública, para aquisição de bens ou serviços, que 

a empresa licitante tenha a fábrica ou sede no Estado-membro.  

(grifou-se) 

                                                
1 DI 3583 / PR - PARANÁ AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Relator(a):  Min. CEZAR 

PELUSO Julgamento:  21/02/2008 Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 
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Por todo exposto, por não perfilhar ao entendimento exposto no 

parecer técnico em apreço, data máxima vênia, opina-se pelo seu NÃO 

ACOLHIMENTO, tendo em vista a inconstitucionalidade material e formal 

do Projeto de Lei nº 025/2019, de autoria do Deputado Bruno Lamas, 

que dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de músicos ou grupos 

musicais capixabas na abertura de shows musicais nacionais e internacionais 

que forem realizados no Estado do Espírito Santo, sob argumentação 

diversa, qual seja, por criar distinções entre brasileiros ou estabelece 

preferências entre si e, uma vez superada essa tese, por configurar invasão 

da competência legislativa dos Municípios para legislar sobre assuntos de 

interesse local, e, consequentemente, pela infringência ao disposto nos 

artigos 19, inciso III; 30, inciso I; e 34, inciso VII, alínea “c”, todos da 

Constituição Federal . 

Assembleia Legislativa, em 19 de fevereiro de 2019. 

 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 

Subcoordenador da Setorial Legislativa 
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