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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 

PARECER TÉCNICO 

 

 

MENSAGEM DE VETO Nº 42/2019 referente ao Veto nº 15/2019 

AUTOR: Governador do Estado 

EMENTA: Mensagem nº 42/2019 do Governador do Estado, encaminhando 

veto total ao Projeto de Lei nº 195/2019, de autoria do Deputado Vandinho Leite, que 

obriga as concessionárias prestadoras do serviço de fornecimento de energia elétrica 

no Estado do Espírito Santo a trazer impressa na conta de energia ou em folha anexa a 

fotografia do equipamento de aferição no momento da leitura do consumo, 

correspondente ao período faturado. 

 

 

1 RELATÓRIO 

 

Trata-se de mensagem de veto encaminhando o veto total ao Projeto de Lei 

nº 195/2019, de autoria do Deputado Estadual Vandinho Leite, que obriga as 

concessionárias prestadoras do serviço de fornecimento de energia elétrica no Estado 

do Espírito Santo a trazer impressa na conta de energia ou em folha anexa a fotografia 

do equipamento de aferição no momento da leitura do consumo, correspondente ao 

período faturado.  

Em síntese, o Governador do Estado do Espírito Santo vetou integralmente 

o Projeto de Lei nº 195/2019, sob os seguintes fundamentos: 
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a) O projeto invade a iniciativa do Chefe do Poder Executivo ao interferir 

na gestão de contrato de concessão de serviço público firmado com a 

concessionária de energia elétrica, violando o art. 61, § 1º, inciso II, 

alínea b, da Constituição Federal, e art. 63, parágrafo único, incisos 

III, IV e VI da Constituição.  

b) Invade a competência legislativa e administrativa da União para 

disciplinar a prestação do serviço público de energia elétrica. 

A mensagem de veto foi recebida no dia 16/04/2019, lida no expediente da 

Sessão Ordinária do dia 22/04/2019 e publicada no Diário do Poder Legislativo – DPL 

do dia 23/04/2019 (fls. 09/11 dos autos). 

Com efeito, o presente processo legislativo foi encaminhado a esta 

Procuradoria para exame e parecer, na forma do disposto no art. 121 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/09) e, distribuída a matéria, coube-nos examiná-

la e emitir parecer técnico. 

É o relatório. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

2.1 Constitucionalidade do veto parcial aposto pelo Exmo. 

Governador do Estado ao projeto de lei nº 320/2017. Obediência ao procedimento 

previsto no art. 66 da constituição estadual 

Nos termos do art. 66 da Constituição Estadual, o Exmo. Governador do 

Estado pode, no prazo improrrogável e peremptório de 15 (quinze) dias úteis, vetar de 

forma irretratável e expressa, total ou parcialmente, projeto de lei aprovado pelo Poder 

Legislativo, fundamentando-se na existência de inconstitucionalidade (veto jurídico) ou 

de contrariedade ao interesse público (veto político), devendo, em seguida, comunicar, 
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dentro de 48h (quarenta e oito horas), ao Exmo. Presidente da Assembleia Legislativa 

os motivos do veto. 

Caso decorra in albis o prazo de 15 (quinze) dias úteis, sem que tenha 

havido sanção expressa ou veto, ocorrerá sanção tácita do projeto de lei, caso em que 

o Exmo. Governador do Estado deve promulgar a lei no prazo de 48h (quarenta e oito 

horas), sob pena de, não o fazendo, transferir essa competência ao Exmo. Presidente 

da Assembleia Legislativa e, sucessivamente, ao Exmo. Vice-Presidente da ALES. 

Para melhor compreensão da matéria, cumpre transcrever o art. 66 da 

Constituição Estadual: 

 

Art. 66. Concluída a votação de um projeto, a Assembleia Legislativa o enviará 

ao Governador do Estado que, aquiescendo, o sancionará. 

§ 1° Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Governador do Estado 

importará sanção. 

§ 2° Se o Governador do Estado considerar o projeto, no todo ou em parte, 

inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou 

parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, 

e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente da Assembleia 

Legislativa os motivos do veto. 

§ 3° O veto parcial deverá abranger texto integral de artigo, de parágrafo, de 

inciso ou de alínea. 

§ 4º O veto será apreciado pela Assembleia Legislativa dentro de 30 (trinta) 

dias, a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da 

maioria absoluta dos Deputados. 

§ 5° Se o veto for rejeitado, será o projeto enviado ao Governador do Estado 

para promulgação. 

§ 6° Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no § 4°, o veto será 

colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais 

proposições até sua votação final. 

§ 7° Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo 

Governador do Estado, nos casos dos §§ 1° e 5°, o Presidente da Assembleia 
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Legislativa a promulgará. Se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-

Presidente fazê-lo. 

 

In casu, houve obediência aos prazos previstos no art. 66, § 2º, da 

Constituição Estadual, porquanto o Autógrafo de Lei nº 20/2019 relativo ao Projeto de 

Lei nº 195/2019 foi entregue ao Exmo. Governador do Estado no dia 28/03/2019 (fl. 24 

dos autos do PL nº 195/2019) e a comunicação das razões do veto ao Exmo. 

Presidente da Assembleia Legislativa deu-se em 16.04.2019 (fl. 01). 

Da mesma forma, foram obedecidos os demais requisitos previstos no art. 

66 da Constituição Estadual, tendo em vista que os vetos foram apostos de forma 

expressa, escrita e fundamentada. 

Em suma, opina-se pela constitucionalidade do veto parcial ao Projeto de Lei 

nº 195/2019, por obediência ao procedimento previsto no art. 66 da Constituição 

Estadual. 

 

2.2 Análise dos fundamentos jurídicos expostos pelo Exmo. 

Governador do Estado para vetar integralmente o autógrafo de Lei nº 20/2019, 

referente ao projeto de Lei nº 195/2019 

O Projeto de Lei nº 195/2019, conforme acima relatado, tem por objetivo 

obrigar as concessionárias prestadoras do serviço de fornecimento de energia elétrica 

no Estado do Espírito Santo a trazer impressa na conta de energia ou em folha anexa a 

fotografia do equipamento de aferição no momento da leitura do consumo, 

correspondente ao período faturado. 

Conforme exposto alhures, o Exmo. Governador do Estado vetou 

integralmente o Autógrafo de Lei nº 20/2019, com fulcro em parecer da lavra da 

Procuradoria Geral do Estado sob o fundamento de que a matéria objeto do Autógrafo 
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de Lei nº 20/2019 invade a iniciativa do Chefe do Poder Executivo ao interferir na 

gestão de contrato de concessão de serviço público firmado com a concessionária de 

energia elétrica, violando o art. 61, § 1º, inciso II, alínea b, da Constituição Federal, e 

art. 63, parágrafo único, incisos III, IV e VI da Constituição, e também invade a 

competência legislativa e administrativa da União para disciplinar a prestação do 

serviço público de energia elétrica.  

Apesar de concordarmos com a procedência do veto oposto pelo Exmo. 

Governador do Estado, pedimos vênia para divergir parcialmente quanto aos 

fundamentos invocados, uma vez que, a nosso ver, o projeto viola apenas a 

competência da União para explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão 

ou permissão, os serviços e instalações de energia elétrica, bem como para legislar 

privativamente sobre energia, nos seguintes termos: 

Art. 21. Compete à União: 
(...) 
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: 
(...) 
b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento 
energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam 
os potenciais hidroenergéticos; 
 
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
(...) 
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão; 

 

E ainda, o Supremo Tribunal Federal entende que a competência para 

legislar sobre energia elétrica e para definir os termos da exploração do serviço de  

fornecimento, inclusive sob regime de concessão, cabem privativamente à União. 

Observe: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONCESSÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS - INVASÃO, PELO ESTADO-MEMBRO, DA ESFERA 
DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO E DOS MUNICÍPIOS - IMPOSSIBILIDADE DE 
INTERFERÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO NAS RELAÇÕES JURÍDICO-
CONTRATUAIS ENTRE O PODER CONCEDENTE FEDERAL OU MUNICIPAL 
E AS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS - INVIABILIDADE DA ALTERAÇÃO, 
POR LEI ESTADUAL, DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NA LICITAÇÃO E 
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FORMALMENTE ESTIPULADAS EM CONTRATO DE CONCESSÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS, SOB REGIME FEDERAL E MUNICIPAL - MEDIDA 
CAUTELAR DEFERIDA. - Os Estados-membros - que não podem interferir 
na esfera das relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder 
concedente (quando este for a União Federal ou o Município) e as 
empresas concessionárias - também não dispõem de competência para 
modificar ou alterar as condições, que, previstas na licitação, acham-se 
formalmente estipuladas no contrato de concessão celebrado pela União 
(energia elétrica - CF, art. 21, XII, "b") e pelo Município (fornecimento de 
água - CF, art. 30, I e V), de um lado, com as concessionárias, de outro, 
notadamente se essa ingerência normativa, ao determinar a suspensão 
temporária do pagamento das tarifas devidas pela prestação dos serviços 
concedidos (serviços de energia elétrica, sob regime de concessão 
federal, e serviços de esgoto e abastecimento de água, sob regime de 
concessão municipal), afetar o equilíbrio financeiro resultante dessa 
relação jurídico-contratual de direito administrativo.

1
 (original sem 

destaque) 

CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL 12.635/07, DE SÃO PAULO. POSTES 
DE SUSTENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE REMOÇÃO 
GRATUITA PELAS CONCESSIONÁRIAS EM PROVEITO DE 
CONVENIÊNCIAS PESSOAIS DOS PROPRIETÁRIOS DE TERRENOS. 
ENCARGOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO PREVISTOS NOS CONTRATOS DE 
CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELEVÂNCIA JURÍDICA DA TESE 
DE USURPAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS FEDERAIS PARA DISPOR SOBRE 
O TEMA. 1. Tendo em vista (a) a simplicidade da questão de direito sob 
exame; (b) a exaustividade das manifestações aportadas aos autos; e (c) a 
baixa utilidade da conversão do rito inicial adotado para o presente caso, a 
ação comporta julgamento imediato do mérito. Medida sufragada pelo Plenário 
em questão de ordem. 2. As competências para legislar sobre energia 
elétrica e para definir os termos da exploração do serviço de seu 
fornecimento, inclusive sob regime de concessão, cabem privativamente 
à União, nos termos dos art. 21, XII, “b”; 22, IV e 175 da Constituição. 
Precedentes. 3. Ao criar, para as empresas que exploram o serviço de 
fornecimento de energia elétrica no Estado de São Paulo, obrigação 
significativamente onerosa, a ser prestada em hipóteses de conteúdo 
vago (“que estejam causando transtornos ou impedimentos”) para o 
proveito de interesses individuais dos proprietários de terrenos, o art. 2º 
da Lei estadual 12.635/07 imiscuiu-se indevidamente nos termos da 
relação contratual estabelecida entre o poder federal e as 
concessionárias. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

2
 

(original sem destaque) 

 

                                                 
1 

STF. ADI 2337 MC, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2002, DJ 21-06-2002 PP-00096 
EMENT VOL-02074-01 PP-00152. 

2
 STF. ADI 4925, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 

DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015. 
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Nesse sentido, a União regula essa relação entre o concessionário de 

energia e os consumidores, prevendo os direitos e deveres de ambos, inclusive o 

procedimento em caso de suspeita de incorreção do medidor de energia, in verbis: 

RESOLUÇÃO Nº 414/2010: 

Seção II 

Da Aferição de Medidores 

Art. 137. A distribuidora deve realizar, em até 30 (trinta) dias, a aferição dos 
medidores e demais equipamentos de medição, solicitada pelo consumidor.  

§ 1o A distribuidora pode agendar com o consumidor no momento da 
solicitação ou informar, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, a data 
fixada e o horário previsto para a realização da aferição, de modo a possibilitar 
o seu acompanhamento pelo consumidor. 

§ 2o A distribuidora deve entregar ao consumidor o relatório de aferição, 
informando os dados do padrão de medição utilizado, as variações verificadas, 
os limites admissíveis, a conclusão final e os esclarecimentos quanto à 
possibilidade de solicitação de aferição junto ao órgão metrológico.  

§ 3o O consumidor pode, no prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir do 
recebimento da comunicação do resultado da distribuidora, solicitar posterior 
aferição do equipamento de medição pelo órgão metrológico, devendo a 
distribuidora informar previamente ao consumidor os custos de frete e de 
aferição e os prazos relacionados, vedada a cobrança de demais custos.  

§ 4o Caso as variações excedam os limites percentuais admissíveis 
estabelecidos na legislação metrológica vigente, os custos devem ser 
assumidos pela distribuidora, e, caso contrário, pelo consumidor.  

§ 5o Quando não for efetuada a aferição no local da unidade consumidora pela 
distribuidora, esta deve acondicionar o equipamento de medição em invólucro 
específico, a ser lacrado no ato de retirada, e encaminhá-lo por meio de 
transporte adequado para aferição em laboratório, mediante entrega de 
comprovante desse procedimento ao consumidor.  

§ 6o No caso do § 5o , a aferição do equipamento de medição deve ser 
realizada em local, data e hora, informados com pelo menos 10 (dez) dias de 
antecedência ao consumidor, para que este possa, caso deseje, acompanhar 
pessoalmente ou por meio de representante legal.  

§ 7o A aferição do equipamento de medição pode ser realizada pela Rede de 
Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com 
pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões 
do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT 
NBR ISO 9001. 

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela 
distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da aferição do 
equipamento de medição.  
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§ 9o Caso o consumidor não compareça na data previamente informada, 
faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio, devendo enviar ao 
consumidor, em até 30 (trinta) dias, o relatório de aferição.  

§ 10. A distribuidora não deve cobrar a título de custo de frete de que trata o § 
3º valor superior ao cobrado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
na modalidade “PAC”.  

§ 11 Os prazos para encaminhamento do relatório de aferição ao consumidor 
ficam suspensos quando a aferição for realizada por órgão metrológico, 
continuando a ser computados após o recebimento do relatório pela 
distribuidora. 

 

Com efeito, apesar da louvável a iniciativa do ilustre Deputado Estadual, não 

há como deixar de anuir quanto à inconstitucionalidade formal de todo o projeto de lei 

em análise por vício de incompetência legislativa, ante a violação ao disposto nos 

artigos 21, inciso XII, alínea b, e, art. 22, inciso IV, da Constituição Federal. 

Logo, indo ao encontro da conclusão do veto lançado pelo Governador do 

Estado, entendemos que a União detém competência privativa para legislar sobre o 

tema objeto do projeto de lei nº 195/2019, motivo pelo qual opinamos pela manutenção 

do veto. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opina-se pela MANUTENÇÃO do VETO TOTAL nº 

15/2019 ao Autógrafo de Lei nº 20/2019, consubstanciado na Mensagem de Veto nº 

42/2019, com base nos fundamentos acima expostos. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória, 03 de maio de 2019. 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 
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