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Mensagem nº 403/2017  

 

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 179/2017, que “Dispõe 

sobre a veiculação de vídeos educativos alusivos a políticas sobre drogas na abertura 

de todos os shows que forem realizados no Estado.”, de autoria do Deputado Bruno 

Lamas, aprovado nessa Casa, relacionado ao Projeto de Lei nº 87/2015, 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: 

 

“A matéria tratada no Autógrafo de Lei em análise é concernente à proteção e defesa 
da saúde, afinal o uso de drogas acarreta a dependência química, que possui 
elevadíssimo potencial lesivo para saúde, levando, em muitos casos, a morte do 
usuário. No caso em comento, a competência legislativa é concorrente entre a União, 
os Estados e o Distrito Federal, a teor do disposto no artigo 24, XII da Constituição 
Federal. 
 
Não subsistem dúvidas quanto à possibilidade de atuação legislativa por parte dos 
Estados quando se tratar de questão referente à proteção e defesa da saúde. No 
entanto, ainda assim, o Autógrafo de Lei nº 179/2017 revela-se inconstitucional, não 
pelo aspecto da competência legislativa concorrente, mas por incorrer em afronta aos 
Princípios da Reserva da Administração e da Separação dos Poderes. 
 
Ao observar o presente Autógrafo de Lei, verifica-se, de plano, a imposição de 
deveres ao Poder Executivo Estadual, como o de controlar e fiscalizar o cumprimento 
da Lei. O comando veiculado no Autógrafo em análise fere a independência dos 
Poderes do Estado, já que o Poder Legislativo está determinando ao Poder Executivo 
a adoção de uma ação governamental, cuja implementação limita a discricionariedade 
inerente ao funcionamento da máquina estatal e implica aumento dos gastos públicos.  
 
Somente o Chefe do Executivo pode dar início a processo legislativo sobre matéria 
concernente à estruturação e funcionamento dos órgãos do Poder Executivo, os quais 
lhe são subordinados. A respeito do assunto, o art. 63, par. ún., inc. IV, da 
Constituição Estadual, preceitua que compete ao Chefe do Poder Executivo com 
exclusividade a direção superior da Administração, bem como a estruturação e 
atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo. 
 
É expressamente vedado ao Poder Legislativo editar comandos que interfiram nas 
atribuições próprias do Chefe do Executivo, e adentrar na esfera de competência do 

Identificador: 350036003500370033003A005000 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 

 

2 
 

Poder Executivo, tão pouco imputar a este qualquer obrigação que o vincule no 
exercício de suas atribuições. Tal atitude fere o Princípio da Separação dos Poderes e 
vai de encontro com as diretrizes constitucionais (ADI-MC 2646/SP - Medida Cautelar 
na Ação Direta de Inconstitucionalidade; Relator(a): Min. Maurício Corrêa; Julgamento: 

01/07/2002; Órgão Julgador: Tribunal Pleno). 
 
Ao editar norma que impõe dever aos órgãos do Poder Executivo, como o dever de 
criar estrutura de fiscalização e imposição de multa, o legislador estadual atuou fora 
de seu âmbito de competência, fazendo com que o autógrafo de lei em análise esteja 
eivado de inconstitucionalidade formal insanável, por ofensa ao art. 61, § 1º, inc. II, 
“b”, da Constituição Federal, bem como ao art. 63, par. ún., inc. III, da Constituição 
Estadual. Conclui-se que o Autógrafo de Lei nº 179/2017 deve ser objeto de veto total, 
tendo em vista que padece de vício de inconstitucionalidade, conforme evidenciado 
acima.” 

 

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

formal por ofensa ao disposto no artigo 61, §1º, inciso II, alínea “b”, da Constituição 

Federal e artigo 63, parágrafo único, inciso III, da Constituição Estadual, razão pela qual 

se impõe o veto jurídico Total ao Autógrafo 179/2017, referente ao Projeto de Lei nº 

87/2015. 

 

Vitória, 16 de novembro de 2017. 

 

 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 
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