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PARECER TÉCNICO 
 

 

MENSAGEM DE VETO nº 31/2019 (Mensagem 235) 

AUTOR: Governador do Estado 

EMENTA: Encaminha VETO PARCIAL ao 

Autógrafo de Lei nº 122/2019, que “Dispõe sobre 

procedimentos para normatizar a criação de abelhas 

nativas sem ferrão no âmbito do Estado do Espírito 

Santo”, de autoria da Deputada Janete de Sá, 

aprovado nessa Casa, relacionado ao Projeto de Lei 

nº 857/2019, para cumprimento das formalidades 

constitucionais de praxe.” 
 

- RELATÓRIO 
 

Trata a presente Mensagem Governamental nº 31/2019 (Mensagem 235), de 

autoria do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, de VETO 

PARCIAL ao Autógrafo de Lei nº 122/2019, que “Dispõe sobre 

procedimentos para normatizar a criação de abelhas nativas sem ferrão no 

âmbito do Estado do Espírito Santo”, de autoria da Deputada Janete de Sá, 

aprovado nessa Casa, relacionado ao Projeto de Lei nº 857/2019, para 

cumprimento das formalidades constitucionais de praxe. Para tanto, o veto 

parcial aposto aos artigos 19 e 20 da proposição apontada se fundamenta no 

parecer da Procuradoria Geral do Estado – PGE, cujo fundamento específico 

foi integrado ao corpo da referida Mensagem. 

 

Não obstante, em procedimento interno desta augusta Assembleia Legislativa, 

a Mensagem de veto total aposto ao Projeto de Lei 857/2019 (Autógrafo de 

Lei nº 122/2019) foi protocolizada, na Secretaria Geral da Mesa, no dia 27 de 

novembro de 2019 e, em continuidade, a referida Mensagem de Veto foi lida 

na Sessão Ordinária realizada no dia 02 de dezembro de 2019. 

 

Após, foi a Mensagem Governamental publicada no Diário do Poder 

Legislativo – DPL do dia 03 de dezembro de 2019, às páginas 03 a 07. Por 

fim, a Mensagem Governamental foi distribuída a esta Procuradoria para 

efeito de exame e edição do parecer técnico/jurídico, no que tange a sua 
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constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa empregada 

em sua feitura. 

 

Este é o relatório sucinto. Passo a fundamentar a análise desenvolvida. 

 

 

- FUNDAMENTO 

 

Conforme já grifado, o objeto da arguição de antijuridicidade dos artigos 19 e 

20 do Projeto de Lei nº 857/2019 (Autógrafo de Lei nº 122/2019), por parte do 

Chefe do Poder Executivo, converge para o fato de, em tese, ter ocorrido: “não 

trazer qualquer previsão, critério ou parâmetro para a incidência de cada uma 

das sanções a serem aplicadas, impossibilitando, até mesmo em razão da 

violação do princípio da tipicidade em matéria penal, a aplicação de qualquer 

sanção, ainda que mediante a publicação de norma regulamentadora.” E 

continua a Mensagem de Veto Parcial em epigrafe: 

 
“(...) ‘De fato, tendo em vista o princípio da tipicidade em matéria 

penal (CF, art. 5º, inciso XXXIX), e a sua indissociável relação com 

o princípio da legalidade (CF, art. 5º, inciso II), impossível é a 

aplicação de sanções sem prévia e suficiente previsão legal de sua 

hipótese autorizadora. Nesse campo, com muito mais razão, a 

possível remissão a fontes infralegais (Decreto) somente tem 

cabimento caso a delegação legislativa se dê em bases razoáveis, 

obedecendo aos parâmetros legais, previamente fixados. Nesse 

sentido, confira-se o seguinte precedente do STF, o qual, embora 

relativo à matéria tributária, contém inteligência aplicável a 

presente hipótese: 
  

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. 

Princípio da legalidade. Taxa cobrada em razão do exercício do 

poder de polícia. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 

Lei nº 6.994/82. Aspecto quantitativo. Delegação a ato normativo 

infralegal da atribuição de fixar o valor do tributo em proporção 

razoável com os custos da atuação estatal. Teto prescrito em lei. 

Diálogo com o regulamento em termos de subordinação, de 

desenvolvimento e de complementariedade. Constitucionalidade. 

1. Na jurisprudência atual da Corte, o princípio da reserva de lei 

não é absoluto. Caminha-se para uma legalidade suficiente, sendo 

que sua maior ou menor abertura depende da natureza e da 

estrutura do tributo a que se aplica. No tocante às taxas cobradas 

em razão do exercício do poder de polícia, por força da ausência de 

exauriente e minuciosa definição legal dos serviços compreendidos, 

admite-se o especial diálogo da lei com os regulamentos na fixação 
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do aspecto quantitativo da regra matriz de incidência. A lei 

autorizadora, em todo caso, deve ser legitimamente justificada e o 

diálogo com o regulamento deve-se dar em termos de 

subordinação, desenvolvimento e complementariedade. 

2. No RE nº 343.446/SC, alguns critérios foram firmados para 

aferir a constitucionalidade da norma regulamentar. “a) a 

delegação pode ser retirada daquele que a recebeu, a qualquer 

momento, por decisão do Congresso; b) o Congresso fixa 

standards ou padrões que limitam a ação do delegado; c) 

razoabilidade da delegação”. 

3. A razão autorizadora da delegação dessa atribuição anexa à 

competência tributária está justamente na maior capacidade de 

a Administração Pública, por estar estreitamente ligada à 

atividade estatal direcionada a contribuinte, conhecer da 

realidade e dela extrair elementos para complementar o 

aspecto quantitativo da taxa, visando encontrar, com maior 

grau de proximidade (quando comparado com o legislador), a 

razoável equivalência do valor da exação com os custos que ela 

pretende ressarcir. 

4. A taxa devida pela anotação de responsabilidade técnica, na 

forma do art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 6.994/82, insere-se 

nesse contexto. Os elementos essenciais da exação podem ser 

encontrados nas leis de regência (Lei nº 6.496/77 e Lei nº 

6.994/82). Foi no tocante ao aspecto quantitativo que se prescreveu 

o teto sob o qual o regulamento do CONFEA poderá transitar para 

se fixar o valor da taxa, visando otimizar a justiça comutativa. 

5. As diversas resoluções editadas pelo CONFEA, sob a vigência 

da Lei nº 6.994/82, parecem estar condizentes com a otimização da 

justiça comutativa. Em geral, esses atos normativos, utilizando-se 

da tributação fixa, assentam um valor fixo de taxa relativa à ART 

para cada classe do valor de contrato - valor empregado como um 

critério de incidência da exação, como elemento sintomático do 

maior ou do menor exercício do poder de polícia, e não como base 

de cálculo. 

6. Não cabe ao CONFEA realizar a atualização monetária do teto 

de 5 MVR em questão em patamares superiores aos permitidos em 

lei, ainda que se constate que os custos a serem financiados pela 

taxa relativa à ART ultrapassam tal limite, sob pena de ofensa ao 

art. 150, I, da CF/88. 

7. Em suma, o art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 6.994/82 

estabeleceu diálogo com o regulamento em termos de subordinação 

(ao prescrever o teto legal da taxa referente à ART), de 

desenvolvimento (da justiça comutativa) e de complementariedade 

(ao deixar um valoroso espaço para o regulamento complementar o 

aspecto quantitativo da regra matriz da taxa cobrada em razão do 

exercício do poder de polícia). O Poder Legislativo não está 

abdicando de sua competência de legislar sobre a matéria tributária. 

A qualquer momento, pode o Parlamento deliberar de maneira 

diversa, firmando novos critérios políticos ou outros paradigmas a 

serem observados pelo regulamento. 

8. Negado provimento ao recurso extraordinário. 
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(RE 838284, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, 

julgado em 19/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe215 DIVULG 21-09-

2017 PUBLIC 2209-2017). 
 

No caso, o autógrafo sob análise não obedece a essas diretrizes, 

uma vez que não traz qualquer esclarecimento sobre as hipóteses de 

incidência de cada sanção ou mesmo sobre o montante das multas a 

serem aplicadas! Tampouco remete tais matérias à regulamentação 

infralegal, o que também não seria possível no contexto normativo 

avaliado.   
 

Entendo, portanto, que devem ser objeto de veto o art. 19 do 

autógrafo, bem como o art. 20, por ser dele normativamente 

indissociável (...)’.  
 

Por tais razões, o Autógrafo de Lei em comento não trouxe qualquer 

previsão, critério ou parâmetro para a incidência de sanções dos 

artigos 19 e 20, razão pela qual se impõe o veto jurídico parcial ao 

Autógrafo de Lei nº 122/2019, referente ao Projeto de Lei nº 

857/2019.”  

(NEGRITOS E GRIFOS DO TEXTO ORIGINÁRIO) 

 

Isto posto, mais uma vez, se confirma que a argumentação de 

inconstitucionalidade apontada se converge exclusivamente para os 

dispositivos dos artigos 19 e 20 do Projeto de Lei nº 857/2019 (Autógrafo de 

Lei nº 122/2019), que versam sobre a instituição de sanções e os seus efeitos, 

haja vista que os dispositivos questionados são os seguintes: 

 
“CAPÍTULO V 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

  

Art. 19. As irregularidades ou ilicitudes aos dispositivos desta Lei 

sujeitará o infrator às seguintes sanções: 
 

I - advertência;  
  

II - suspenção da autorização de Uso e Manejo de Fauna concedida, 

com paralisação ou embargo das atividades;  
 

III - recolhimento das colônias do meliponário;  
 

IV - multa simples ou diária.  
 

Parágrafo único. O infrator será punido administrativamente, 

alternativa ou cumulativamente.  
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Art. 20. A aplicação das penalidades previstas pode ser feita, sem 

prejuízo das disposições de outros diplomas legais.” 

   

Desta tese de inconstitucionalidade a disposição contida no conjunto 

normativo do texto do autógrafo de lei respectivo apresentaria falta de 

previsão legal prévia e suficiente para as sanções, além de inexistir base 

razoável para uma remissão a fontes infralegais (Decreto), haja vista ser 

igualmente pressuposto a condição de delegação legislativa trilhada em 

parâmetros legais, previamente fixados. 

 

Indo além, o veto indica o acórdão exarado pelo STF, em sede do RE 838284, 

em que define alguns critérios para aferir a constitucionalidade da norma 

regulamentar, quais sejam: a) a delegação pode ser retirada daquele que a 

recebeu, a qualquer momento, por decisão do Congresso; b) o Congresso fixa 

standards ou padrões que limitam a ação do delegado; c) razoabilidade da 

delegação. E, que, conforme apresenta tal julgado, a dita autorização de 

delegação (em competência tributária) estaria na maior capacidade de a 

Administração Pública, por estar estreitamente ligada à atividade estatal 

direcionada a contribuinte, conhecer da realidade e dela extrair elementos para 

complementar o aspecto quantitativo da taxa, visando encontrar, com maior 

grau de proximidade (quando comparado com o legislador), a razoável 

equivalência do valor da exação com os custos que ela pretende ressarcir. 

 

Ora, em que pese o julgado acostado ter por objeto matéria tributária, cabe a 

esta análise técnica diagnosticar as seguintes considerações: não há que se 

falar em falta de previsão legal prévia e suficiente para as sanções, haja vista 

que o artigo 19 do Autógrafo de Lei nº 122/2019 tem por teleologia expressa a 

instituição legal (se tornaria lei ordinária), prévia (pois só se aplicaria para 

os cacos ocorridos após a sua entrada em vigor) e suficiente (porque prevê 

as sanções próprias para as condutas vedadas pelo dito autógrafo de lei). 

Desta forma e data venia, não se verifica correspondência com a alegação da 

Mensagem de Veto Parcial com a realidade franca dos próprios artigos 19 e 20 

do Autógrafo de Lei nº 122/2019 – ao contrário, em verdade estes dispositivos 

realizam exatamente os pressupostos indicados pelo veto como ausentes no 

caso concreto. 
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Desdobrando ainda mais a análise, tem-se que a delegação do poder de polícia 

administrativa previsto no autógrafo de lei pode ser retirada ou alterada por 

outra lei a qualquer momento; o Autógrafo de Lei nº 122/2019 fixou os 

standards ou padrões que limitam e direcionam a ação do órgão que irá 

exercer o poder de polícia administrativa, na medida em que define 

taxativamente quais são as espécies de sanções autorizadas e, ainda, prevê in 

verbis a possibilidade de aplicação ao infrator a hipótese de punição 

administrativa, alternativa ou cumulativa em conformidade com o tipo de 

conduta em infração. Se não bastasse, é devido o registro de que as sanções 

criadas pelo Autógrafo de Lei nº 122/2019 (art. 19 e 20) não são 

desproporcionais a todas as condutas tipificadas a partir do artigo 3º até o 

artigo 18. Ao contrário, são sanções proporcionais e próprias à atividade 

desenvolvida e que é objeto fim do próprio Autógrafo de Lei nº 122/2019. 

 

É importante compreender juridicamente que, em face de sua hegemonia 

interna, o Estado possui prerrogativas especiais perante os indivíduos, sem as 

quais não se tornaria possível organizar a vida em sociedade, tendo em vista 

que essa não se organiza voluntariamente, sendo imprescindível a existência 

de um poder para regê-la e torná-la organizada. Com a evolução estatal, a 

entidade que decorre da organização política da sociedade passou a nortear as 

relações sociais entre os indivíduos e entre estes e a Administração Pública, 

pondo-se precipuamente a serviço da coletividade. 

 

Nesse diapasão, o interesse particular se curva perante o público em razão do 

valor gabaritado pelo Princípio da Supremacia do Interesse Público. E, por sua 

vez, em razão dessa ordem surgiu o instituto do “Poder de Polícia” para 

legalizar o poder estatal, já que o Estado possui a missão de protagonizar as 

relações sociais e a ordem pública. Na hipótese, o poder de polícia é 

compreendido como um complexo de medidas do Estado que delineia a esfera 

juridicamente tutelada da liberdade e da propriedade dos cidadãos. (MELLO, 

Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 20 ed. São Paulo: 

Malheiros: 2006, p. 772).  

 

O professor Carvalho Filho (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual 

de direito administrativo. 14 ed. rev. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen 

Jures, 2005, p.62) ensina que poder de polícia é a prerrogativa de direito 

público que, calcada na lei, autoriza a Administração Pública a restringir o uso 
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e o gozo da liberdade e da propriedade em favor do interesse da coletividade. 

Para o saudoso Hely Lopes Meirelles é a faculdade que dispõe a 

Administração para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e 

direitos individuais, em beneficio da coletividade ou do próprio Estado 

(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 20 ed. São 

Paulo: Malheiros, 2006, p.82). 

  

Essa é a identidade e a natureza do objeto normativo dos artigos 19 e 20 do 

Autógrafo de Lei nº 122/2019, pois visa instituir atividade da administração 

pública que disciplina interesse ou liberdade, regula a prática de ato, em razão 

de interesse público concernente a procedimentos para normatizar a criação de 

abelhas nativas sem ferrão no Estado do Espírito Santo – foco de interesse 

público. 

 

Nota-se que o poder de polícia administrativa se irradia para compreender 

quatro etapas ou formas de atuação do ato de polícia, a saber: (i) ordem de 

polícia, (ii) consentimento de polícia, (iii) fiscalização de polícia e (iv) sanção 

de polícia. As duas últimas etapas (fiscalização e sanção de polícia) são 

integrantes do objeto de cada ação de Poder de Polícia criada pela lei e são, 

também, por ela definidas (ordem de polícia), já que é inócuo e ilógico 

juridicamente instituir uma obrigação que o seu descumprimento não gerasse 

consequência punitiva para o infrator (vide parte abaixo desenvolvida).   

 

A luz disto, os artigos vetados do autógrafo de lei em reexame produz 

exatamente a “ordem de polícia” com os seus desdobramentos (fiscalização e 

sanção de polícia), pois a inteligência de tal etapa e seus desdobramentos 

(demais etapas) correspondem a previsão legal necessária para as atuações 

estatais preconizadas, haja vista que a instituição de poder de polícia incide 

obrigatoriamente sobre o campo da “reserva legal” e, por tanto, só pode ser 

instituído por lei (no caso e a teleologia geral do Projeto de Lei nº 857/2019 – 

Autógrafo de Lei nº 122/2019). Com estas etapas instituídas pela lei, cria-se a 

atuação específica estatal de poder de polícia administrativa e, desta forma, 

atende-se ao Princípio da Legalidade. 

 

Em homenagem ao esforço pedagógico em apresentação, repito: da ordem de 

polícia, pretendida pelo Projeto de Lei nº 857/2019 (pretensa lei instituidora), 

tem-se a previsão das demais etapas que dela se desdobram como 
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pressupostos, que, in casu, é a aplicação de sanções para os infratores (sanção 

de polícia) e, claro, a fiscalização permanente que antecede esse processo 

sancionatório (fiscalização de polícia). 

 

Além disso, outro elemento que traz identidade de poder de polícia 

administrativo para os dispositivos vetados do Autógrafo de Lei nº 122/2019 é 

a finalidade inerente a este instituto do Direito Administrativo. Para o 

professor Madeira (MADEIRA, José Maria Pinheiro. Administração pública. 

Tomo I. atual. 11 ed. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2010. p. 119.), a ideia 

jurídica é: 

  
“Outra não é a finalidade do poder de polícia se não a proteção dos 

interesses públicos, no seu sentido mais amplo e nos diversos 

aspectos em que estes possam estar presentes, tais como os valores 

material, moral, cultural etc. É mister que para o Estado exercer 

essa proteção atuará imbuído de seu peculiar poder de polícia, e 

nesse contexto, o interesse do particular, que será o ápice dessa 

tutela, mas, ao contrário, poderá a administração até mesmo 

condicionar o exercício dos direitos individuais e o uso de bens que 

afetem a comunidade, de forma preventiva ou repressiva.” 

 

Da aula proferida, afere-se pleno juízo de compatibilidade entre o 

entendimento de finalidade de poder de polícia e a finalidade dos artigos 19 e 

20 do Autógrafo de Lei nº 122/2019. Ou seja, quanto à intelecção da sua 

finalidade, a proposição legislativa delineia importante poder de polícia 

administrativo. A sua finalidade (teleologia) converge para a proteção dos 

interesses públicos no âmbito de valor social de proteção ao meio ambiente 

saudável. Essa premissa firma silogismo lógico com a finalidade padrão do 

poder de polícia administrativa, mais uma prova disso é o entendimento de 

José dos Santos Carvalho Filho (Manual de direito administrativo. rev., ampl. 

e atual. 17 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2007,  p. 66), vejamos: 

  
“(...) outra não poderia ser a finalidade dessa intervenção através do 

poder de polícia senão a de proteção dos interesses coletivos, o que 

denota estreita conotação com o próprio fundamento do poder, ou 

seja, se o interesse público é o fundamento inspirador dessa atuação 

restritiva do Estado, há que se constituir algo dela a proteção dos 

mesmos interesses. Este tem que ser entendido em sentido amplo, 
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para alcançar todo e qualquer aspecto, como material, moral, 

cultural, ecológico etc.” 

 

Na verdade, tal entendimento, conforme posicionamento revestido de 

passividade e de cunho incontroverso na doutrina brasileira e os dispositivos 

vetados em exame, incontestavelmente, possui finalidade pública de proteção 

dos interesses coletivos/difusos e, com esse viés, institui todas as etapas do 

Poder de Polícia Administrativo que tipifica. 

 

Do diagrama verifica-se que a normatividade dos artigos vetados é 

indiscutivelmente constitucional. Agora, ao contrário, se o veto parcial for 

mantido e, consequentemente, a lei respectiva não contiver sanção para a 

hipótese de sua infringência de sua ordem, estaríamos diante de uma lei 

inócua e, como tal, sem efeito jurídico. Em outros termos, se a proposição não 

previr sanção pelo descumprimento de sua ordem de polícia, estar-se-ia diante 

do impedimento de sua própria eficácia jurídica por ausência de 

imperatividade e, reflexamente, seria retirada de seu objeto normativo a 

natureza de norma jurídica. Neste sentido e diante de maestria jurídica, 

cumpre transcrever os fundamentos adotados pelo Exmo. Governador do 

Estado para vetar o Projeto de Lei nº 295/2012 (Autógrafo de Lei nº 

221/2012) justamente por ausência de sanção: 
 

“Ademais, esta Procuradoria Geral do Estado detém 

posicionamento no sentido de que a norma que não detém sanção 

pelo descumprimento de seus preceitos é incompatível com o 

ordenamento jurídico. Entendimento que deve ser aplicado ao caso 

vertente em virtude de não ser prevista sanção na norma veiculada 

pelo Autógrafo de Lei nº 221/2012. 

A respeito da orientação mencionada acima, colaciono trecho do 

Parecer confeccionado pelo Procurador do Estado Bruno Colodetti 

no Processo nº 35589930: 

‘Com efeito, mesmo uma análise perfunctória do texto normativo 

em foco deixa entrever que a norma jurídica nele contida não porta 

imperatividade suficiente para garantir um mínimo de eficácia 

jurídica (plano da eficácia). Indo além, tem-se que, rigorosamente, o 

preceito lançado pelo autógrafo em tela nem sequer pode ostentar a 

qualidade de norma jurídica (plano da validade). 
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O motivo é simples: não há na lei em nascimento sanção a ser 

imputada à inobservância do dever criado pelo art. 1º. 

Tal ausência carcome a juridicidade de tal preceptivo, na medida 

em que o estabelecimento de uma sanção institucionalizada, capaz 

de fazer frente à inobservância do dever criado pela entidade estatal, 

é da essência da norma tida como jurídica. Sem tal elemento, a 

norma não poderá ser considerada jurídica, apenas, quando muito, 

social. A melhor doutrina destaca, há tempos, a importância da 

sanção como elemento caracterizador e essencial do fenômeno 

jurídico-normativo. Nada melhor que trazer à colação as seguintes 

lições de HANS KELSEN: 

[...] as ordens sociais a que chamamos Direito são ordens coativas da 

conduta humana. Exigem uma determinada conduta humana na medida 

em que ligam à conduta humana oposta um ato de coerção dirigido à 

pessoa que assim se conduz (ou aos seus familiares). Quer isto dizer que 

elas dão a um determinado individuo poder ou competência para aplicar a 

um outro indivíduo um ato coativo como sanção. (Teoria pura do direito. 

6.ed. 4. tir. São Paulo:  Martins Fontes, 2000, p. 36) 

Dizer que uma conduta é prescrita e que um indivíduo é obrigado a uma 

conduta, que é seu dever conduzir-se de certa maneira, são expressões 

sinônimas. Visto a ordem jurídica ser uma ordem social, a conduta a que 

um individuo é juridicamente obrigado é uma conduta que – imediata ou 

mediatamente – tem de ser realizada em face de outro individuo. Se o 

Direito é concebido como ordem coercitiva, uma conduta apenas pode ser 

considerada como objetivamente prescrita pelo Direito e, portanto, como 

conteúdo de um dever jurídico, se uma norma jurídica liga à conduta 

oposta um ato coercitivo como sanção. (Teoria pura do direito. 6.ed. 4. tir. 

São Paulo:  Martins Fontes, 2000, p. 128/129)  

Nesse mesmo sentido é o escólio do jurista italiano NOBERTO 

BOBBIO, lançado em obra específica sobre o tema: 

Com o objetivo de evitar os inconvenientes da sanção interna [sanção 

moral], isto é, sua escassa eficácia, e os da sanção externa não 

institucionalizada [sanção social], sobretudo a falta de proporção entre 

violação e resposta, o grupo social institucionaliza a sanção, ou seja, além 

de regular os comportamentos dos cidadãos, regula também a reação aos 

comportamentos contrários. Esta sanção se distingue da moral por 

ser externa, isto é, por ser uma resposta do grupo, e da social por 

ser institucionalizada, isto é, por ser regulada, em geral, com as mesmas 

formas e através das mesmas fontes de produção das regras primárias. Ela 

nos oferece um critério para distinguir as normas que habitualmente se 

denominam jurídicas das normas morais e das normas sociais. Trata-se das 

normas cuja violação tem por conseqüência uma 

resposta externa e institucionalizada. [...] A presença de uma sanção 

externa e institucionalizada é uma das características daqueles grupos que 
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constituem, segundo uma acepção que foi se tornando cada vez mais 

comum, os ordenamentos jurídicos. (Noberto Bobbio, Teoria da norma 

jurídica. 1. ed. São Paulo: Edipro, 2001, p. 159-160 – notas explicativas 

nossas)                 

Enfim, conclui-se, com o uso das palavras de ARNALDO 

VASCONCELOS, que “nada mais certo, portanto, de que predicar-

se a sanção como nota distintiva da norma jurídica. Aquela norma 

que dela não dispuser, é porque não é norma jurídica.  

Ainda que se entenda que possam existir normas jurídicas sem 

sanção (por exemplo, normas de competências, normas 

interpretativas e normas programáticas), o certo é que nas normas 

imperativas negativas (que impõem o dever de não fazer algo, ou 

seja, proíbem uma conduta), espécie na qual se subsome a norma 

lançada pelo Autógrafo de Lei n.º 155/2006, a existência de uma 

sanção, de caráter coativo (mal dirigido ao patrimônio ou a 

liberdade do infrator), é imprescindível para garantir a sua 

pertinência ao sistema normativo do direito positivo (plano da 

validade). 

Fica caracterizado, assim, que a norma contida no autógrafo sob 

análise não ostenta a qualidade de jurídica, sob o ponto de vista de 

sua estrutura interna.  

Cabe acentuar, em arremate, que, mesmo que se admita que a 

ausência de sanção em uma determinada norma não resulte em sua 

desconsideração como norma jurídica (plano da validade), é certo 

que tal fato tem o condão de, no mínimo, extirpar toda a eficácia 

jurídica desse preceito normativo (plano da eficácia). Circunstância 

esta que, quando presente numa norma imperativa negativa (caso 

dos autos), configura verdadeiro contra-senso, teratologia jurídica. 

De fato, até mesmo as normas reputadas como carentes de sanção 

(normas interpretativas, programáticas, competências etc.), todas 

elas, têm papel de sobranceira importância na dinâmica do 

ordenamento jurídico, status que não se divisa em norma imperativa 

positiva sem sanção. 

Vê-se, pois, que, de qualquer forma, estar-se-ia diante de norma 

com nenhuma eficácia jurídica.
 

Nem se argumente que o Poder Executivo poderia ulteriormente 

regulamentar o texto normativo sob análise, a fim de conferir-lhe 

coatividade. Ora, a criação de sanções para fazer frente ao 

descumprimento de preceitos legais é matéria reservada à lei 
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formal, de modo que ato infralegal não pode validade cuidar do 

assunto, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade (art. 5°, inc. 

II, da CF/88) e ao princípio da indelegabilidade de atribuições, que 

tem sede direta no princípio da separação dos poderes (art. 2º da 

CF/88). 

Na ADI nº 1296-PE (Rel. Min. Celso de Mello. DJ. 14/06/1995), o 

Supremo Tribunal Federal enfrentou a questão: 

O Executivo não pode, fundando-se em mera permissão legislativa 

constante de lei comum, valer-se do regulamento delegado ou 

autorizado como sucedâneo da lei delegada para o efeito de 

disciplinar, normativamente, temas sujeitos a reserva constitucional 

de lei. Não basta, para que se legitime a atividade estatal, que o 

Poder Público tenha promulgado um ato legislativo. Impõe-se, antes 

de mais nada, que o legislador, abstendo-se de agir ultra vires, não 

haja excedido os limites que condicionam, no plano constitucional, 

o exercício de sua indisponível prerrogativa de fazer instaurar, em 

caráter inaugural, a ordem jurídico-normativa. Isso significa dizer 

que o legislador não pode abdicar de sua competência institucional 

para permitir que outros órgãos do Estado - como o Poder 

Executivo - produzam a norma que, por efeito de expressa reserva 

constitucional, só pode derivar de fonte parlamentar.  

Essa delegação somente seria possível se a lei houvesse 

estabelecido todos os contornos da punição a ser aplicada, 

restringindo o campo de atuação legislativa do executivo a aspectos 

meramente técnicos, aptos a serem regulados em nível infralegal; o 

que não é o caso. 

Por todo o exposto, pode-se afirmar que é conveniente e oportuno 

que seja vetado o inteiro teor do Autógrafo de Lei n.º 155/2006, na 

medida em que a ausência de sanção na norma por ele veiculada, 

afeta a sua validade ou, quando menos, a sua eficácia jurídica, de 

modo que a existência de preceito com tal teor no ordenamento 

jurídico capixaba, propiciará o descumprimento de dever 

institucionalizado pelo Estado, sem que este possa manejar qualquer 

mecanismo para se contrapor a tal ilícito. Tudo isso em sério 

prejuízo à imperatividade, substrato de qualquer ordenamento 

jurídico.”
1
 

 

                                                           
1
 Mensagem de Veto nº 14/2013. 
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Deste magnífico parecer da Procuradoria Geral do Estado, aplicando-o, por 

extensão, ao caso concreto ora em analise, não haveria lógica analítica e nem 

teleologia que sustentasse como norma jurídica o objeto normativo do Projeto 

de Lei nº 857/2019 (Autógrafo de Lei nº 122/2019) se lhe fosse extraído a 

previsão de sanção pelo seu descumprimento (artigos 19 e 20). 

 

Perante este quadro jurídico ora exposto, não há necessidade de se estender a 

discussão! O disposto acima, por si só, é mais do que suficiente para se 

diagnosticar que o Projeto de Lei nº 857/2019 (Autógrafo de Lei nº 122/2019) 

é integralmente constitucional. E disto tem-se a inadequação do entendimento 

jurídico esculpido na Mensagem de Veto Parcial aposto. 
 

 

- DISPOSITIVO 

 

EX POSITIS, somos pela REJEIÇÃO DO VETO PARCIAL aposto ao 

Projeto de Lei nº 857/2019 (Autógrafo de Lei nº 122/2019). 
 

É o nosso entendimento. 

Vitória, 09 de dezembro de 2019. 
 

 

GUSTAVO MERÇON 

Procurador Legislativo 
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