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FORMAL E MATERIAL 
RECONHECIDA. LEI QUE IMPÔS 
A OBRIGAÇÃO À 
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE INCLUIR NA 
CONTA DE ENERGIA 
FOTOGRAFIA DO 
EQUIPAMENTO DE CONSUMO 
DE ENERGIA. PEDIDO JULGADO 
PROCEDENTE COM EFEITOS EX 
TUNC. 1. A competência 
privativa da União para legislar 
sobre energia elétrica abrange 
não somente a edição de atos 
normativos, mas também a 
delegação da execução do 
serviço, de maneira que não 
cabe ao Estado-Membro 
interferir nesta relação. Assim, 
como consequência lógica, 
cabe ao Poder Concedente (no 
caso, a União) definir os 
contornos da relação entre o 
usuário e o fornecedor do 
serviço. 2. Em sede de matéria 
sujeita à competência privativa 
federal caso dos autos (energia 
elétrica) -, a atuação legislativa 
de Estados-membros apenas 
pode ocorrer quando se tratar 
de questões específicas, e essa 
atuação ficará subordinada à 
autorização expressa, a ser 
concebida em lei complementar 
(art. 22, §único, da CF), o que 
não se verifica na espécie. 3. 
Pedido julgado procedente. 

 
(TJES, Classe: Direta de 
Inconstitucionalidade, 
100190025468, Relator : 
WILLIAN SILVA, Órgão julgador: 
TRIBUNAL PLENO, Data de 
Julgamento: 17/10/2019, Data 
da Publicação no Diário: 
24/10/2019) 

 
Como se verifica, o presente Autógrafo é 

inconstitucional, pois, está eivado de 
inconstitucionalidade formal, seja por vício de 
iniciativa, já que compete ao Governador do 
Estado à iniciativa de leis que interfiram na 
gestão de contratos de concessão de serviços 
públicos, nos termos do art. 61, §1º, II, “b”, da 
Constituição Federal e art. 63, parágrafo único, 
III, IV e VI, da Constituição Estadual; seja por 
invasão da competência privativa da União para 
legislar e disciplinar a prestação do serviço 
público de energia elétrica, conforme prevê os 

artigos. 21, XI e XII, “b”, e 22, IV, ambos da 
Constituição Federal, razão pela qual se impõe o 
veto jurídico total ao Autógrafo de Lei nº 
118/2019, referente ao Projeto de Lei nº 
207/2019. 
 

Vitória, 30 de outubro de 2019. 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM nº 217/2019 
(Veto 30-2019) 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 

 
Transmito a V. Exª. e dignos Pares, 

amparado no artigo 66, § 2º da Constituição 
Estadual, as razões de VETO TOTAL ao 
Autógrafo de Lei nº 103/2019, que “Proíbe a 
utilização e o fornecimento de copos plásticos 
descartáveis pelos restaurantes, bares, 
lanchonetes, barracas de praia, ambulantes e 
similares no âmbito do Estado, e dá outras 
providências”, de autoria do Deputado Dr. 
Emílio Mameri, aprovado nessa Casa, 
relacionado ao Projeto de Lei nº 26/2019, para 
cumprimento das formalidades constitucionais 
de praxe. 

 
Em que pese o justo propósito que 

norteou a iniciativa parlamentar, a Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
- SEAMA, ao apreciar os aspectos técnicos, 
manifestou-se pelo veto total ao presente 
Autógrafo de Lei, pelas razões e argumentos 
que seguem transcritos: 

 
“(...) Entendemos ser um 
projeto de relevância para 
o meio ambiente, porém, 
o mesmo necessita de 
tempo de discussão com 
os atores envolvidos e o 
estabelecimento de 
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prazos para a adequação 
em toda a cadeia 
produtiva atuante no ES, 
visto que, além das 
questões ambientais, 
existem ainda questões de 
ordem social e econômica 
de setores já 
estabelecidos no ES na 
fabricação, distribuição e 
comercialização de tais 
produtos. (...)” 

 
Por tais razões, se impõe o veto total ao 

Autógrafo de Lei nº 103/2019, referente ao 
Projeto de Lei nº 26/2019. 
 

Vitória, 30 de outubro de 2019. 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM nº 218/2019 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 

 
Encaminho à apreciação da Assembleia 

Legislativa o incluso Projeto de Lei 
Complementar que dispõe sobre a assunção 
integral pela Procuradoria-Geral do Estado da 
responsabilidade pela representação judicial e 
pela consultoria jurídica do Departamento de 
Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito 
Santo - DER-ES. 

 
Em recente decisão plenária, o Supremo 

Tribunal Federal - STF fixou posicionamento, nas 
Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 
5262, 5215 e 4449, que “confirmou 
entendimento de que a representação judicial e 
a consultoria jurídica no âmbito dos Estados e 
no Distrito Federal é única e deve ser conduzida 
pela Procuradoria-Geral do ente federado, 
conforme prevê o artigo 132 da Constituição 

Federal”. No mesmo sentido dispõe o artigo 122 
da Constituição do Estado do Espírito Santo. 

A maioria das autarquias estaduais já têm 
sua representação judicial e consultoria 
realizadas pela Procuradoria Geral do Estado - 
PGE, sendo a presente iniciativa legislativa 
direcionada ao cumprimento do entendimento 
do STF. 

 
Conquanto existam servidores 

concursados, com formação jurídica, localizados 
na assessoria jurídica do Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado do Espírito 
Santo - DER-ES, tais profissionais não serão 
prejudicados em suas situações funcionais, 
permanecendo em atuação no referido órgão, 
com ajustamento de funções de acordo com o 
precedente jurisprudencial, e em auxílio da PGE 
na realização das respectivas atividades 
relacionadas com as autarquias. 

 
Haverá, ainda, a designação de um 

Procurador-Chefe para a autarquia, que chefiará 
o órgão de assessoria jurídica, valendo-se do 
auxílio dos advogados lá localizados, de modo a 
manter a proximidade junto à gestão de cada 
autarquia e conferir agilidade aos 
procedimentos a cargo da PGE. 

 
Destacamos ainda que referida proposta 

não enseja qualquer aumento despesas com 
pessoal, mantida a projeção de gastos atual de 
ambas autarquias. 

 
Diante das considerações acima expostas, 

Senhor Presidente e Senhores Deputados, 
solicito o empenho de Vossas Excelências no 
sentido de aprovar o presente Projeto de Lei 
Complementar. 

 
Vitória, 31 de outubro de 2019. 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 56/2019 

 
Dispõe sobre a atuação da 
Procuradoria-Geral do Estado 
na representação judicial e 
extrajudicial e na consultoria 
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