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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 70/2018. 
 

Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. VALTER PORTES 
MIRANDA. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Valter Portes Miranda. 
 
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 

SALA DE SESSÕES, 26 de junho de 2018. 
 

GILSINHO LOPES 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Valter Portes Miranda tem 61 anos, brasileiro, 
casado, nascido no Rio de Janeiro, erradicado no 
Estado de Minas Gerais, na cidade de Belo 
Horizonte, empresário do setor de transporte e 
logística, atualmente reside no município de Vila 
Velha  ES. 
 
Valter atua a 39 anos no setor de Transporte, 
prestando serviços para as principais indústrias 
da Região Sudeste, tais como Aracruz celulose, 
Suzano Bahia Sul, Vale, Indústrias Cimenteiras 
entre outras. Sua empresa tem certificação de I S 
O 9001 e Cargas Perigosas, premiada pela FIEMG  
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais 
como Empresa Modelo por vários anos. 
 
O homenageado vive no estado do Espirito Santo a 
mais de 8 anos, exercendo posição de liderança com 
a implantação de grandes projetos e negócios, 
incentivando assim o empreendedorismo em nosso 
Estado. 
 
É conhecido pela reputação e bom 
relacionamento com toda sociedade, a sua presença 
no meio empresarial é de positiva contribuição e 
agrado de todos, por isso conclui-se que é merecedor 

da honraria que ora propomos lhe seja conferida por 
esta Casa Legislativa. 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N.º 71/2018. 

 
Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Marcos Luiz Nery 
Filho. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 
DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Marcos Luiz Nery Filho. 
 
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 

Sala de Sessões, 28 de junho de 2018. 
 

GILSINHO LOPES 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Marcos Luiz Nery Filho, brasileiro, solteiro, 
nascido na cidade de Belo Horizonte. Possui 
graduação em Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais (2010) e é 
pós graduado "Lato Sensu", especializado em 
Direito Penal e Processual Penal, pelo Centro 
Universitário de Araras (2011), e servindo ao 
Exercito Brasileiro alcançou a função de 3º 
Sargento. 

 
Apaixonado pelo Estado do Espírito Santo. 
Foram 32 anos de namoro até em 2012, com a 
nomeação como delegado de policia finalmente 
fixou residência em terras capixabas. Sua índole e 
demais qualidades pessoais, além do brilhante 
trabalho que exerce como servidor público 
capixaba lhe credencia ao merecido titulo de 
cidadão espírito-santense por esta Casa 
Legislativa.  

 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
 
MENSAGEM Nº 084/2018 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 
Legislativa 
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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 
66/2018, que 
Legislação Federal no tocante à oferta e 
apresentação de produtos ou serviços no âmbito do 

de autoria do Deputado 
Rodrigo Coelho, aprovado nessa Casa, relacionado 
ao Projeto de Lei nº 499/2015, para cumprimento 
das formalidades constitucionais de praxe. 
 

Em que peso o justo propósito que norteou a 
iniciativa parlamentar, o Instituto Estadual de 
Proteção e Defesa do 
Consumidor (PROCON), ao analisar os aspectos 
técnicos, e a Procuradoria Geral do Estado (PGE), ao 
apreciar os aspectos constitucionais, manifestaram-se 
pelo veto total ao presente Autógrafo de Lei, pelas 
razões e argumentos que seguem transcritos: 

 
O autógrafo de lei em tela visa a 

regulamentar, no âmbito estadual, 
específico aspecto do direito do 
consumidor sobre o fornecimento de 
informações relativas a oferta e 
apresentação dos produtos ou 
serviços disponibilizados.  
 
No que pese esse ponto, é nítido a 
busca do presente autógrafo em 
promover a defesa do consumidor, 
garantida no art. 5º, inc. XXXII, e 
art. 170, inc. V, ambos previstos pela 
Constituição Federal, e disciplinada 
de forma pormenorizada pela Lei 
Federal nº 8.078/1990 - Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor. 
Sendo normas que versam sobre 
relações de consumo, é inconteste a 
competência do Estado do Espírito 
Santo para legislar 
concorrentemente sobre a matéria 
ora analisada, em caráter 
complementar, conforme dispõe o 
inciso V do art. 24 da Constituição 
Federal. 
  
Como sabemos, as regras para o 
exercício da competência 
concorrente suplementar dos 
Estados-membros estão disciplinadas 
nos parágrafos do art. 24 da 
Constituição Federal. A atuação dos 
Estados-membros, quando se tratar 
de competência concorrente se dará: 
(i) quando, ante a ausência de lei 
federal que verse sobre o assunto, 
competir ao Estado exercer a 
competência legislativa de forma 
plena, conforme estabelece os §§ 3º e 

4º do citado artigo; e (ii) quando 
existindo lei federal sobre o tema, 
incumbir ao Estado a edição de 
normas particulares, também com o 
fito de adequar a legislação nacional 
às especificidades locais 
(competência concorrente 
suplementar). 
 
Desta forma, em uma primeira 
análise da ótica formal, nada obsta 
ato advindo do Poder Legislativo 
disponha sobre a proteção do 
consumidor, haja vista o direito do 
mesmo de obter informações claras e 
precisas quanto aos produtos e 
sérvios que pretende adquirir. 
Entretanto, os regramentos que se 
pretendem com o presente autógrafo 
já foram tratados, de forma até mais 
ampla, tanto em âmbito federal 
quanto estadual.  
 
Naquele âmbito, as normas gerais 
extraídas da Lei Federal nº 
8.078/1990 asseguram ao 
consumidor o direito à informação e 
garantia da segurança face as 
práticas abusivas no fornecimento de 
serviços. Em se tratando de 
competência concorrente, a primazia 
para a elaboração das normas gerais 
foi concedida à União, que legisla no 
interesse nacional, editando uma 
norma modelo, a fim de tratar de 
pontos relevantes e evitar a 
diversidade normativa. 
 
Por sua vez, em âmbito estadual 
podemos destacar a Lei Estadual nº 
6.847/2001, que já disciplina a oferta 
e apresentação de produtos e 
serviços aos consumidores no Estado 
do Espírito Santo. Assim, é possível 
notar que todos o conteúdo do 
projeto de lei em análise está 
disciplinado tanto regra federal, 
quanto em sede de norma 
suplementar estadual.  
 
A jurisprudência dos Tribunais 
Superiores é firme as consignar que, 
em sede de competência concorrente, 
o livre espaço para a atividade 
legislativa estadual é autorizado na 
hipótese de não existir legislação 
nacional a contemplar a matéria. Ao 
existir norma geral, a legislação 
estadual poderá preencher eventuais 
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lacunas, como claramente previsto 
no texto constitucional.   
 
Não vislumbro, portanto, na redação 
dos dispositivos do autógrafo, 
tentativa estadual de suplementar as 
normas já existentes. A meu sentir, o 
legislador estadual pretende, nesta 
oportunidade, definir nova disciplina 
global sobre o tema, especificando a 
penalidade por meio de multa pelo 
descumprimento das regras ali 
contidas (art. 2º, III), punição esta 
que não vislumbro na legislação 
federal e estadual. E, nesse ponto, 
resta claro o conflito, entre o projeto 
e a norma geral sobre o tema.  
 
Sobre este assunto, o Supremo 
Tribunal Federal, quando do 
julgamento da ação direta de 
inconstitucionalidade nº 750, firmou 
entendimento de que legislações 
estaduais não podem impor regras 
que restrinjam o mercado para 
empresas de outros entes federativos 
(ADI 750, Relator: Min. Gilmar 
Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 
03/08/2017, DJe-045 Divulg 08-03-
2018 Public 09-03-2018). 
 
Logo, o autógrafo de lei em exame, 
acaba por se imiscuir no âmbito de 
competência concorrente da União 
para legislar sobre produção, 
consumo e defesa do consumidor, 
conforme dispõe o inciso V do art. 24 
da Constituição Federal. 
 
Por estas razões, seja pela 
necessidade de tratamento nacional 
uniforme, seja por cuidar de normas 
gerais sobre oferta e apresentação de 
produtos, mostra-se indevida a 
atuação parlamentar em apreço. 
Conclui-se que o Autógrafo nº 
66/2018 deve ser objeto de veto total, 
tendo em vista já haver legislação 

 
 
 

Como se verifica, o presente Autógrafo 
incorre em vício de inconstitucionalidade por ofensa 
ao disposto nos artigos 19, inciso III, 22, inciso VIII e 
24, inciso V e §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, 
razão pela qual se impõe o veto jurídico Total ao 
Autógrafo 66/2018, referente ao Projeto de Lei nº 
499/2015. 

 
Vitória, 26 de junho de 2018. 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
 
MENSAGEM Nº 085/2018 
 
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 
67/2018, que e a Política Estadual de 
Incentivo à Pesquisa, à Produção e à Promoção da 
Utilização de Recursos de Tecnologia Assistiva, na 

de autoria do Deputado 
Sergio Majeski, aprovado nessa Casa, relacionado 
ao Projeto de Lei nº 154/2016, para cumprimento 
das formalidades constitucionais de praxe. 
 

Em que pese o justo propósito que norteou a 
iniciativa parlamentar e as análises técnicas 
realizadas pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Educação Profissional (SECTI) e pela 
Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), 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 criar 
mecanismos que incentivem a 
pesquisa, a produção e a promoção 
da utilização de recursos de 
tecnologia assistiva, bem como a 
garantia de disponibilidade e 
emprego de tecnologias adequadas 
às pessoas com deficiência, o 
presente autógrafo de lei incorreu em 
inconstitucionalidade formal, 
evidenciada pela inobservância do 
procedimento exigido pelos artigos 

Constituição Federal e artigo 63, 
parágrafo único, incisos III e VI , da 
Constituição Estadual. 
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