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programas da política estadual serão 

formulados e implementados pelo Poder 

Público Estadual, em articulação com os 

governos municipais e o setor privado. 

Tratam-se de medidas que 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.  

 
Deveras, somente o Chefe do Executivo 

pode legislar a respeito de matéria 

concernente a estruturação e 

funcionamento dos órgãos do Poder 

Executivo, as quais lhe são subservientes. 

É dele, também, 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 artigo 61, §1º, II, alínea 

“e”, da Constituição Federal:(ADI-MC 

2799/RS. Tribunal Pleno. Relator 

Ministro Marco Aurélio. Julgado em 

01/04/04. Publicado em 21/05/04 // ADI-

MC 1144/RS. Tribunal Pleno. Relator 

Ministro Francisco Rezek. Julgado em 

23/02/95. Publicado em 04/05/01 // ADI 

3178/AP. Tribunal Pleno. Relator 

Ministro Gilmar Mendes. Julgado em 

27/09/06. Publicado em 02/03/07 // ADI 

31/80/AP. Tribunal Pleno. Relator 

Ministro Joaquim Barbosa. Julgado em 

17/05/07. Publicado em 14/06/07).  

 
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 o 

desenvolvimento das agroindústrias no 

Estado do Espírito Santo, incorreu em 

vício de inconstitucionalidade conforme 

já evidenciado e  conclui-se que deve ser 

objeto de veto total.” 

 
Como se verifica, o presente Autógrafo 

incorre em vício de inconstitucionalidade por ofensa 

ao disposto nos artigos 61, §1º, inciso II, alínea “e” e 

84, incisos II e VI, alínea “a”, da Constituição 

Federal e artigo 63, parágrafo único, incisos III e VI , 

da Constituição Estadual, razão pela qual se impõe o 

veto jurídico total ao Autógrafo de Lei nº 

210/2017, referente ao Projeto de Lei nº 340/2016. 

 

Vitória, 29 de dezembro de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM Nº 467/2017 

 

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 

211/2017, que “Institui a Política Estadual de 

Incentivo ao Uso da Energia Solar Fotovoltaica”, de 

autoria do Deputado Freitas, aprovado nessa Casa, 

relacionado ao Projeto de Lei nº 364/2017, para 

cumprimento das formalidades constitucionais de 

praxe. 

 

Em que pese o justo propósito que norteou a 

iniciativa parlamentar, 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 concentrar ações 

que tratam da energia limpa, bem como 

sistematizar sua produção, distribuição e 

utilização, de modo a incentivar a 

utilização de fontes energéticas 

renováveis e não poluentes como a solar, 

o presente autógrafo de lei incorreu em 

inconstitucionalidade formal, evidenciada 

pela inobservância do procedimento 

exigido pelos artigos 61, §1º, inciso II, 

alínea “e” e 84, incisos II e VI, alínea 

“a”, da Constituição Federal e artigo 63, 

parágrafo único, incisos III e VI , da 

Constituição Estadual. 

 

Trata-se, portanto, de proposta que 

pretende gerar despesa sem a necessária 

dotação orçamentária, cria política de 
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organização, nas atribuições, nas 

competências e, na estrutura inerente ao 

Poder Executivo, cuja atuação privativa é 

do chefe do poder executivo.  

 
Da simples leitura de seus arts. 2º, 3º, 4º e 

5º, que tratam da forma como a política 

de incentivo será estabelecida, a forma de 

seu processamento e os recursos que 

serão utilizados, é possível notar a 

flagrante interferência parlamentar no 

funcionamento e organização da 

Administração Pública, cuja direção 

superior e a competência para dar início 

a processo legislativo de leis que 

estabeleçam obrigações aos órgãos 

públicos são atribuídos ao Governador do 

Estado.  

 
Ao fixar ações que deverão ser realizadas 

pelo Estado (art. 2º, caput) a fim de 

viabilizar a política pretendida, o projeto 

acaba por implicar no estabelecimento de 

diretrizes para organização estatal, mais 

especificamente criando obrigações a 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos - SEAMA.  

 
São elas: a promoção de estudos e 

estabelecimentos de metas, normas, 

programas, planos, procedimentos que 

visem o aumento do uso de energia solar, 

(art. 2º, I), estabelecimento de 

instrumentos fiscais e creditícios que 

incentivem a produção e aquisição dos 

equipamentos (art. 2º, II), firmar 

convênios com instituições para o 

promover capacitações de recursos 

humanos na elaboração, instalação e 

manutenção dos equipamentos,  (art. 2º, 

III, ‘b’), consignar na legislação 

orçamentária os recursos financeiros 

para o custeio das atividades (art. 2º, IV), 

a instalação de sistemas de energia solar 

fotovoltálica em comunidades que não 

possuem abrangência de energia elétrica 

(art. 3º, I), bem como para aquecimento 

de água em residências de família de 

baixa renda (art. 3º, II), entre outras 

ações. Trata-se de medidas que 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. 

 
Somente o Chefe do Executivo pode 

legislar a respeito de matéria concernente 

a estruturação e funcionamento dos 

órgãos do Poder Executivo, as quais lhe 

são subservientes. É dele, também, 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 

artigo 61, §1º, II, alínea “e”, da 

Constituição Federal (ADI-MC 

2799/RS. Tribunal Pleno. Relator 

Ministro Marco Aurélio. Julgado em 

01/04/04. Publicado em 21/05/04 // 

ADI-MC 1144/RS. Tribunal Pleno. 

Relator Ministro Francisco Rezek. 

Julgado em 23/02/95. Publicado em 

04/05/01 // ADI 3178/AP. Tribunal 

Pleno. Relator Ministro Gilmar 

Mendes. Julgado em 27/09/06. 

Publicado em 02/03/07 // ADI 

31/80/AP. Tribunal Pleno. Relator 

Ministro Joaquim Barbosa. Julgado 

em 17/05/07. Publicado em 14/06/07).  
 

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 

utilização de energias renováveis como a 

solar no Estado do Espírito Santo, 

incorreu em vício de 

inconstitucionalidade conforme já 

evidenciado. Consoantes às 

considerações aqui expendidas, conclui-

se que o Autógrafo de Lei nº 211/2017 

deve ser objeto de veto total.” 

 
Como se verifica, o presente Autógrafo 

incorre em vício de inconstitucionalidade por ofensa 

ao disposto nos artigos 61, §1º, inciso II, alínea “e” e 

84, incisos II e VI, alínea “a”, da Constituição 

Federal e artigo 63, parágrafo único, incisos III e VI, 

da Constituição Estadual, razão pela qual se impõe o 

veto jurídico total ao Autógrafo de Lei nº 

211/2017, referente ao Projeto de Lei nº 364/2017. 

 
Vitória, 29 de dezembro de 2017. 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado Identificador: 34003800320039003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.


