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Mensagem de Veto nº 15/2019  

Autor: Governador do Estado 

Assunto: 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. 

 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

 

Trata a presente Mensagem Governamental nº 15/2019, de autoria do Excelentíssimo 

Senhor Governador do Estado, de veto total aposto ao Projeto de Lei nº 195/2019 

(Autógrafo de Lei nº 20/2019), 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”, de autoria do 

Deputado Vandinho Leite, por considera-lo inconstitucional por violação ao disposto no 

artigo 61, §1º, II, ‘b’, art. 175, caput e incisos I, III e IV do parágrafo único e inciso XXI 

do art. 37 da Constituição Federal, bem como o artigo 63, parágrafo único, III, da 

Constituição Estadual. Para tanto, o veto jurídico aposto se fundamentou no parecer do 

Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES e da 

Procuradoria Geral do Estado – PGE, cujo fundamento foi integrado ao corpo da 

referida Mensagem. 

A Procuradora designada emitiu consubstanciado parecer técnico jurídico pela 

inconstitucionalidade do projeto de lei integralmente vetado, consequentemente pela 

manutenção do Veto Total aposto ao mesmo. Em tempo, registramos que a 
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Procuradora carregou a sua fundamentação com adequadas jurisprudências do 

Supremo Tribunal Federal. 

Ex positis, por me perfilhar ao entendimento da procuradora designada, opino pelo 

ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico por ele exarado (fls. 17 a 24 dos autos). 

 

Vitória (ES), 06 de maio de 2019. 

 

Procurador Gustavo Merçon 
Subcoordenador da Setorial Legislativa 
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