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Art. 2º As despesas decorrentes da execução da 
presente Lei correrão por conta de dotação 
orçamentária própria, prevista na Lei nº 
10.978/2019 (LOA), e serão suplementadas, se 
necessário. 
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Palácio Anchieta, em Vitória,       de             
de 2019. 
 

Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 
Presidente 

 
 

PODER EXECUTIVO 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM Nº 235/2019 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

Transmito a V. Exª. e dignos Pares, 
amparado pelo artigo 66, § 2º da Constituição 
Estadual, as razões 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. 
 

Em que pese o justo propósito que 
norteou a iniciativa parlamentar, a Procuradoria 
Geral do Estado (PGE), ao apreciar os aspectos 
constitucionais, manifestou-se pelo veto parcial 
ao presente Autógrafo de Lei, pelas razões e 
argumentos que seguem transcritos: 
 

“(...) No presente caso, faz-se 
necessário definir qual é a natureza 
jurídica das normas veiculadas no 
autógrafo de lei, uma vez que é com 
base nesta premissa que se pode 
afirmar (i) a competência do Estado 

para cuidar do tema, bem como, no 
caso de existir tal competência, (ii) o 
seu válido exercício no pormenor, 
em cotejo com os princípios e as 
regras gerais aplicáveis ao campo 
jurídico pertinente.  
 

O texto normativo proposto envolve, 
notadamente, a criação de regra que 
visa à proteção do meio ambiente, 
conforme se infere se sua 
justificativa.  
 

A Constituição da República confere 
à União, Estados e ao Distrito 
Federal competência para legislar 
sobre conservação da natureza, 
defesa do solo e dos recursos 
naturais, proteção do meio 
ambiente e controle da poluição: 
 

Art. 24. Compete à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
(...)  
 

VI - florestas, caça, pesca, fauna, 
conservação da natureza, defesa do 
solo e dos recursos naturais, 
proteção do meio ambiente e 
controle da poluição; 
 

VIII - responsabilidade por dano ao 
meio ambiente, ao consumidor, a 
bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico e 
paisagístico; 
 

(...)  
 

§ 1º No âmbito da legislação 
concorrente, a competência da 
União limitar-se-á a estabelecer 
normas gerais. 
 

§ 2º A competência da União para 
legislar sobre normas gerais não 
exclui a competência suplementar 
dos Estados. 
 

§ 3º Inexistindo lei federal sobre 
normas gerais, os Estados exercerão 
a competência legislativa plena, para 
atender a suas peculiaridades. 
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§ 4º A superveniência de lei federal 
sobre normas gerais suspende a 
eficácia da lei estadual, no que lhe 
for contrário. 
 
Nesse sentido, foi editada a Lei de 
Política Nacional do Meio Ambiente 
(Lei n° 6.938/1981, regulamentada 
pelo Decreto n° 99.274/90), que 
estabelece os objetivos da Política 
Nacional, os instrumentos para a sua 
execução e as atribuições dos órgãos 
responsáveis pela proteção do meio 
ambiente. Dentre as normas, 
destacam-se: 
 

Art. 2º. A Política Nacional do Meio 
Ambiente tem por objetivo a 
preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade ambiental 
propícia à vida, visando assegurar, 
no País, condições ao 
desenvolvimento sócio-econômico, 
aos interesses da segurança nacional 
e à proteção da dignidade da vida 
humana, atendidos os seguintes 
princípios: 
 

I - ação governamental na 
manutenção do equilíbrio ecológico, 
considerando o meio ambiente 
como um patrimônio público a ser 
necessariamente assegurado e 
protegido, tendo em vista o uso 
coletivo; 
(...)  
 

Art. 4º. A Política Nacional do Meio 
Ambiente visará: 
I - à compatibilização do 
desenvolvimento econômico-social 
com a preservação da qualidade do 
meio ambiente e do equilíbrio 
ecológico; 
(...)  
 
VI - à preservação e restauração dos 
recursos ambientais com vistas à sua 
utilização racional e disponibilidade 
permanente, concorrendo para a 
manutenção do equilíbrio ecológico 
propício à vida; 

(...)  
 

Art. 8º Compete ao CONAMA:      
(...)  
VII - estabelecer normas, critérios e 
padrões relativos ao controle e à 
manutenção da qualidade do meio 
ambiente com vistas ao uso racional 
dos recursos ambientais, 
principalmente os hídricos. 
 

No exercício da competência que lhe 
foi atribuída pela Lei 9.638/81, o 
CONAMA já editou inúmeras 
resoluções e, especificamente com 
relação à matéria aqui tratada, foi 
editada a resolução nº 346, de 16 de 
agosto de 2004, a qual disciplinou a 
utilização .das abelhas silvestres 
nativas e a implantação de 
meliponários. 
 

A atividade legiferante realizada no 
âmbito estadual deve ser conforme 
o que estabelece a resolução do 
CONAMA, por se tratar, a rigor, de 
norma geral emitida pela União. 
Deve o Estado, então, se ater às 
questões específicas não podendo, 
de modo algum, ir de encontro o 
que estabeleceu o CONAMA. 
 

Por fim, a Constituição capixaba 
também anuncia que tanto o Estado 
como os Municípios cabem traçar 
normas que assegurem o pleno 
desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e a garantia do bem-estar 
de seus habitantes, assim como a 
preservação, proteção e 
recuperação do meio ambiente 
urbano e cultural (Art. 231, da 
Constituição Estadual do Estado do 
Espírito Santo).  
 
Especificamente no capítulo 
destinado à proteção do meio 
ambiente ela volta a anunciar que 
tais entes federados providenciarão, 
com a participação da coletividade, a 
preservação, conservação, defesa, 
recuperação e melhoria do meio 
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ambiente natural, artificial e do 
trabalho, atendidas as 
peculiaridades regionais e locais e 
em harmonia com o 
desenvolvimento social e econômico 
(artigo 186). 
 
O projeto de lei aqui analisado se 
insere nesse contexto.  
 
Isto é, ao regulamentar a criação de 
abelhas, o legislador estadual institui 
normas sobre meio ambiente e 
sobre as práticas destinadas a 
preservá-lo, visto que, como 
qualquer tipo de atividade que 
envolva a criação de espécies, se 
realizada incorretamente pode 
causar danos ambientais 
catastróficos.  
 

Sendo assim, o projeto de lei em 
análise trata, essencialmente, de 
política de proteção ao meio 
ambiente. E, tendo em vista que o 
CONAMA tratou do assunto de 
forma geral e mais ampla, percebe-
se que as normas contidas no 
presente autógrafo de lei são 
normas específicas, editadas dentro 
dos limites da competência 
concorrente estadual, em prol da 
preservação ambiental.  
 

Em outras palavras, não foram 
vislumbradas antinomias entre o 
autógrafo ora analisado e os 
enunciados normativos da 
Resolução CONAMA nº 346/2004, 
principalmente pela legislação 
nacional, na parte que toca o 
presente autógrafo, trazer 
enunciados normativos abertos. 
 

Além disso, sendo lacônica a 
legislação federal sobre o tema, o 
Estado do Espírito Santo pode, 
perfeitamente, regulamentar a 
matéria de maneira mais específica, 
levando em consideração, ainda, as 
espécies locais de abelha e suas 
peculiaridades. 

Sendo assim, não se verifica a 
ocorrência de vício formal e material 
de constitucionalidade do autógrafo 
de lei por ter emanado de 
proposição de origem parlamentar, 
nem interferência nas atividades 
próprias do Poder Executivo. 
 

Entretanto, no que tange à previsão 
de sanções (arts. 19 e 20), parece-
nos que o autógrafo de lei pecou por 
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.  
 

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 
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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 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 
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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. 
(RE 838284, Relator(a):  Min. DIAS 
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 
19/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO 
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
215 DIVULG 21-09-2017 PUBLIC 22-
09-2017) 
 

 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. 
 

Vitória, 27 de novembro de 2019. 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 
 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 

Vitória-ES, 28 de novembro de 2019. 
 

MENSAGEM/PGJ/nº002/2019 

Referência: Encaminha Projeto de Lei 
 
A Sua Excelência Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo 
Deputado Erick Musso 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
 

Considerando o art. 115 da Constituição 
Estadual, que assegura ao Ministério Público 
autonomia administrativa para, inclusive, 
propor ao Poder Legislativo sua política 
remuneratória; 
 

Considerando a disponibilidade 
orçamentária aprovada pela Lei Estadual nº 
10.978, de 18 de janeiro de 2019 e pela Portaria 
nº 803, de 24 de janeiro de 2019; 
 

Considerando que a repercussão 
financeira da presente proposta apresenta baixo 
custo, com uma despesa equivalente a 0,11% 
(onze centésimos por cento) do orçamento de 
2019, para a qual o Ministério Público do Estado 
do Espírito Santo - MPES possui disponibilidade 
orçamentária e financeira, sem comprometer os 
limites estabelecidos pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal; 
 

Considerando a necessidade de 
minimizar os impactos da inflação e a 
consequente desmotivação dos servidores desta 
instituição causada pela redução de seu poder 
aquisitivo; 

 

Encaminho, para apreciação dessa 
Augusta Casa Legislativa, Projeto de Lei, que visa 
à concessão de reajuste de 3,5% (três inteiros e 
cinco décimos por cento) nas tabelas de 
vencimentos, proventos e pensões dos 
servidores administrativos do MPES. 
 

Na oportunidade, agradeço 
antecipadamente a habitual atenção dessa 
Augusta Casa de Leis, ao tempo em que renovo 
protestos de elevada estima e distinta 
consideração. 
 
Atenciosamente, 
 

EDER PONTES DA SILVA 
Procurador-Geral de Justiça 
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