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PROJETO DE LEI Nº ___ DE 2019 

 

Regulamenta o direito à liberdade 

econômica no âmbito do Estado do 

Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 

Art. 1º Esta Lei regulamenta o direito à liberdade econômica no âmbito do 

Estado do Espírito Santo, estabelecendo normas de caráter regional em 

matéria de direito econômico, conforme art. 1º, §4º da Lei Federal nº 

13.874, de 20 de setembro de 2019, bem como o inciso I, do caput e §§ 1º, 

2º, 3º e 4º do art. 24 da Constituição Federal.  

 

Art. 2º Dentre outros desdobramentos, o direito à liberdade econômica 

materializa-se pela faculdade conferida a toda pessoa natural ou jurídica de 

poder exercer livremente atividade econômica organizada de baixo risco, da 

qual se valha exclusivamente de sua propriedade particular ou de terceiros 

consensuais. 

 

Art. 3º As atividades empresárias ou negociais classificadas como de baixo 

risco pelo Estado do Espírito Santo, bem como pelos Municípios serão 

iniciadas e poderão ser continuadas, independentemente de quaisquer atos 

do Poder Público Estadual ou Municipal para o seu regular funcionamento. 

 

Parágrafo único. Consideram-se atos públicos a licença, permissão, 

concessão, alvará, autorização, inscrição, cadastro, credenciamento, estudo, 

plano, registro, entre outros exigidos, sob qualquer denominação, como 

condição direta ou indireta para o regular funcionamento do 

estabelecimento comercial ou da atividade econômica. 
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Art. 4º As disposições desta Lei aplicam-se, também, às atividades 

econômicas já iniciadas, bem como aos estabelecimentos comerciais já 

consolidados, desde que compreendidos nas classificações de baixo risco. 

 

Parágrafo único. Consideram-se regulares as atividades negociais e 

estabelecimentos comerciais de baixo risco que já se encontrem em 

funcionamento no Estado do Espírito Santo, ainda que iniciados sob 

pendência de ato autorizativo do Poder Público Estadual ou Municipal. 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial. 

 

Sala das sessões, 18 de outubro de 2019. 

 

 

CARLOS VON 

DEPUTADO ESTADUAL 

LÍDER DO AVANTE 
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JUSTICATIVA 

 

A presente proposição objetiva incorporar a previsão legal estabelecida em 

Lei Federal sobre a Liberdade Econômica nas normas estaduais, 

regulamentando-a em caráter regional por meio de Lei Ordinária, tendo em 

vista a patente competência legislativa concorrente deste Ente para criar 

normas relativas ao direito econômico, consoante art. 24, I da CF/88. 

 

Acompanhando as inovações realizadas em âmbito federal, as quais se 

inspiram na necessidade de salvaguardar os direitos relacionados aos atos 

da vida privada dos indivíduos, este projeto de lei dispõe de regramentos 

específicos, de modo que tais disposições sejam incorporadas ao 

ordenamento jurídico do Estado do Espírito Santo, estabelecendo, assim, as 

suas consequências lógicas. 

 

As relações jurídicas materiais formadas entre os sujeitos negociais 

reputam-se como o nascedouro precípuo das obrigações constituídas entre 

os particulares através de instrumentos contratuais, os quais estabelecem 

normas concretas cogentes que vinculam a conduta das partes, fazendo 

com que estas alcancem a finalidade, por ambas, perseguida. 

 

Logo, para que o princípio da liberdade individual seja concretizado, mister 

a estipulação de regras e princípios que impõem, à Administração Pública, 

vetor interpretativo dos atos administrativos de autorização do exercício de 

atividades econômicas privadas. 

 

Diante da singular importância dessa previsão legal para a sociedade, o 

projeto de Lei em caráter suplementar visa consignar expressamente 

disposição que faça incidir os efeitos dos direitos à liberdade econômica a 

toda atividade comercial que já esteja em funcionamento, desde que possa 

ser classificada como de baixo risco, interpretando-as como regulares, caso 

tenha sido iniciadas sob pendência de autorização do Poder Público. 

 

Malgrado o Estado-Membro não possuir competência legislativa para dispor 

sobre direito civil, em verdade, tal conclusão em nada obstaria a propositura 
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deste projeto de lei, haja vista que não se estaria diante de criação de 

normas jurídicas atinentes à seara civil, tendo em vista que os dispositivos 

elaborados neste projeto não criam, não conceituam, tampouco regulam o 

modo com o qual o direito à liberdade econômica poderá ser efetivado, 

sendo cediço que já se encontram normatizados em âmbito federal. 

 

Em verdade, a presente produção legislativa adstringe-se à especificação 

regional de parcela do direito já criado pela União em âmbito nacional do 

direito econômico, formulando, assim, normas suplementares à Lei Federal 

13.874, de 20 de setembro de 2019, razão pela qual indubitável a sua 

competência constitucional para versar sobre tal matéria. 

 

Não obstante às razões fáticas acima expostas, as quais evidenciam a 

pertinência material das normas postas à deliberação, bem como sua 

relevância social, insta, ainda, sustentar a validade formal deste processo 

legislativo, em razão da escorreita observância às regras constitucionais 

objetivas e subjetivas para deflagração do procedimento de criação de leis. 

 

Ora, conquanto à legitimação ativa para instar o processo legiferante, não 

há se olvidar a presença dos requisitos autorizativos para que iniciativa 

parlamentar inaugure a proposição, na medida em que as normas aqui 

dispostas não se imiscuem nas atribuições dos órgãos e entidades dos 

demais poderes, tampouco alteram o regime jurídico de servidor público a 

eles vinculados, razão pela qual quaisquer ilações fundadas em mácula de 

vício de inconstitucionalidade formal subjetiva devem ser totalmente 

rechaçadas. 

 

Noutro aspecto, a constitucionalidade material da presente é de clareza 

solar, haja vista que o objeto do Poder Normativo estadual circunscreve-se 

à hipótese de competência legislativa suplementar concorrente atribuída aos 

Estados-Membros, consoante se depreende do Art. 24, I da CF, razão pela 

qual patente a competência deste ente para tratar desta matéria.  
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Certo da relevância temática apresentada através desta proposição 

legislativa, espera-se a aderência dos demais pares à finalidade do projeto 

de lei, com posterior deliberação e aprovação de seus termos e dispositivos. 
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