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Mensagem de veto n.º: 31/2019  

Autor (a): Governador do Estado 

Assunto: - 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. 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

 

O procurador designado emitiu parecer técnico pela rejeição do veto 

parcial ao autógrafo de lei nº 122/2019.  

 

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 

efeito. 

Como muito bem pontuado pelo douto procurador designado “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)”.  

 

Assim conclui o nobre subscritor: “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.” 

 

Identificador: 340039003200350033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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Desta feita, opino pelo ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico, pela 

REJEIÇÃO DO VETO PARCIAL aposto ao Projeto de Lei nº 857/2019 (Autógrafo de 

Lei nº 122/2019), nos seus fundamentos exarados. 

 

 

Vitória/ES, 10 de dezembro de 2019. 

 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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