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PARECER TÉCNICO 

PROJETO DE LEI Nº 1030/2019 

Autor (a): Deputado Estadual Lorenzo Pazolini 

Assunto: Institui a Política Estadual de Desenvolvimento Sustentável da Pesca no 

Estado do Espírito Santo. 

 

1. RELATÓRIO 

Trata-se do Projeto de Lei nº 1030/2019, de autoria do Deputado 

Estadual Lorenzo Pazolini, que tem por finalidade instituir Política Estadual de 

Desenvolvimento Sustentável da Pesca no Estado do Espírito Santo.  

Em sua justificativa, o autor argumenta: 

“A criação da Política Estadual de Desenvolvimento Sustentável da 
Pesca no Estado do Espírito Santo atende a uma reivindicação apresentada 
pela sociedade civil organizada.  

A criação da Política Estadual de Desenvolvimento Sustentável da 
Pesca visa a reverter o atual estado de crise do setor pesqueiro, evitando que 
o mesmo entre em colapso, bem como alinhar o Espírito Santo a iniciativas 
que já vêm sendo implementadas por diversos Estados da Federação, e às 
recomendações de organismos internacionais no que se refere à gestão 
compartilhada do uso sustentável dos recursos pesqueiros. Cabe registrar 
que, segundo informações, atualmente 16 Estados da Federação já possuem 
regramentos estaduais para a pesca. 

(...) 
É de extrema importância garantir a sustentabilidade ambiental, 

econômica e social do setor pesqueiro que carece de dispositivos legais que 
protejam nossos armadores de pesca e pescadores artesanais, quanto à 
prática de pesca nocivas ao equilíbrio do meio ambiente, principalmente no 
que se refere a pesca de arrasto. 

A proposição atende a uma reivindicação apresentada de forma 
unânime pelo setor pesqueiro, bem como busca alinhar o Espírito Santo a 
iniciativas já em desenvolvimento por outros estados da Federação e a 
recomendações de organismos internacionais como a FAO, criando 
condições objetivas para reerguer o setor pesqueiro no Estado, garantindo 
trabalho e renda para milhares de famílias.” 

 

A matéria foi protocolada no dia 13.12.2019 e lida no expediente da 

sessão ordinária do dia 16.12.2019. Não consta, nos autos, até o presente momento, 

evidência de publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL. A Diretoria 
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de Redação ofereceu estudo de técnica legislativa no dia 17.12.2019 (fls. 26/34 dos 

autos). 

Em seguida, a propositura recebeu encaminhamento para esta 

Procuradoria Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei 

Complementar Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-me 

examiná-la e oferecer parecer técnico. 

Pedido de diligência à fl. 38 dos autos, que deu origem à Emenda no. 

01/2020, apresentada pelo autor da proposição principal, que ajustou a redação do 

inciso II do art. 6º, para que fosse mantida a mesma lógica de proteção ao meio 

ambiente neste dispositivo. 

É o relatório.  

2. FUNDAMENTAÇÃO 

Preliminarmente, é conveniente consignar que esta manifestação toma 

por base, exclusivamente, os elementos que constam até a presente data nos autos 

do Projeto de Lei no. 1030/2019 e que incumbe a esta Procuradoria prestar 

consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à 

conveniência e oportunidade dos atos praticados no âmbito desta ALES, nem 

analisar aspectos econômicos ou de natureza eminentemente técnico-administrativa. 

2.1. Constitucionalidade Formal 

Verifica-se a inconstitucionalidade formal quando ocorre algum tipo de 

vício no processo de formação das normas, seja no processo legislativo de sua 

elaboração, seja em razão de sua elaboração por autoridade incompetente. 

A inconstitucionalidade formal orgânica decorre da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato. Faz-se necessário verificar, aqui, 

se a competência para elaboração do Projeto de Lei é da União, do Estado ou de 

Município. 
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Dentro do panorama de distribuição de competências erigido pela 

CRFB/1988, em especial com base no que determina o princípio federativo 

estabelecido expressamente em seus arts. 1º1 e 252, tem-se que a autonomia 

legislativa de cada ente federativo é assegurada nos termos da Carta da República, 

desde que atendidos os seus preceitos e princípios. 

A propositura em questão objetiva instituir Política Estadual de 

Desenvolvimento Sustentável da Pesca no Estado do Espírito Santo. A matéria 

relaciona-se à pesca e à proteção ao meio ambiente, como se aduz da justificativa 

do autor. 

Em relação ao tema, a CRFB/1988, em seu art. 24, VI, estabelece a 

competência legislativa concorrente para tratar da matéria. In verbis:  

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; 
(...) 
§ 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. 
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a 
eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 

 

Nesse sentido, a competência estadual é suplementar, cabendo à União 

a edição de normas gerais. Sobre o tema, a União editou a Lei no. 11.959/2009, 

norma geral que, dentre outros, dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável da Aquicultura e da Pesca e regula as atividades pesqueiras, e assim 

estabelece: 

Art. 5º O exercício da atividade pesqueira somente poderá ser 
realizado mediante prévio ato autorizativo emitido pela autoridade 
competente, asseguradas: 

                                           
1 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. 
2 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. 

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 
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I – a proteção dos ecossistemas e a manutenção do equilíbrio 
ecológico, observados os princípios de preservação da 
biodiversidade e o uso sustentável dos recursos naturais; (...) 
 
Art. 6º O exercício da atividade pesqueira poderá ser proibido 
transitória, periódica ou permanentemente, nos termos das 
normas específicas, para proteção: 
I – de espécies, áreas ou ecossistemas ameaçados; 
II – do processo reprodutivo das espécies e de outros processos 
vitais para a manutenção e a recuperação dos estoques pesqueiros; 
(...) 
§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, o exercício da 
atividade pesqueira é proibido: 
I – em épocas e nos locais definidos pelo órgão competente; 
II – em relação às espécies que devam ser preservadas ou 
espécimes com tamanhos não permitidos pelo órgão competente; 
III – sem licença, permissão, concessão, autorização ou registro 
expedido pelo órgão competente; 
IV – em quantidade superior à permitida pelo órgão competente; 
(...) 
VII – mediante a utilização de: 
(...) 
d) petrechos, técnicas e métodos não permitidos ou predatórios. 
§ 2º São vedados o transporte, a comercialização, o processamento e 
a industrialização de espécimes provenientes da atividade pesqueira 
proibida. 
 
 

Entende-se que a proposição está em linha com o que dispõe a norma 

geral federal supramencionada, suplementando-a dentro dos limites constitucionais 

estabelecidos pelo § 2º do art. 24 da CF/1988.  

No campo das normas gerais, podemos citar ainda a Lei Complementar 

no. 140/2011, que fixa normas para a cooperação entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício 

da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à 

proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à 

preservação das florestas, da fauna e da flora e a Lei 9.605/1998, que dispõe sobre 

as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente. 

O Projeto de Lei no 1030/2019 é bastante extenso. Estabelece princípios 

(art. 2º.), diretrizes (art. 3º.), objetivos (art. 4º.) e definições (art. 5º). O art. 6º 

classifica os diversos tipos de atividade pesqueira, reproduzindo o art. 8º da Lei 

Federal no. 11.959/2009. O art. 7º e seguintes estabelecem obrigações. O art. 12 traz 
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vedações, sendo que os incisos I a VI (este último das letras “a” a “d”) reproduzem o 

disposto no § 1ºda Lei Federal supratranscrito, mas acrescenta, no inciso VI, a letra 

“e” para proibir toda e qualquer rede de arrasto tracionada por embarcações 

motorizadas. É nesse dispositivo que reside a maior polêmica. 

Merecem destaque os precedentes do Supremo Tribunal Federal a 

respeito de matérias similares, verbis: 

EMENTA: 1. A controvérsia constitucional: vedação à pesca 
de arrasto na faixa marítima da zona costeira do Estado do Rio Grande 
do Sul (Lei gaúcha nº 15.223/2018). 2. Federação e repartição constitucional 
de competências. 3. Mar territorial brasileiro e competência legislativa. 4. A 
questão da competência comum e da competência legislativa concorrente sob 
a égide do federalismo de cooperação. 5. Competência do Estado-membro 
para legislar concorrentemente, em contexto de condomínio legislativo, 
com a União Federal, em tema de defesa do meio ambiente, inclusive 
estabelecendo medidas para proteção ao meio ambiente marinho. 6. 
Importante precedente do Supremo Tribunal Federal que reconheceu aos 
Estados-membros legitimidade para editar leis estaduais que vedem a 
prática da pesca predatória, especialmente quando realizada mediante a 
técnica da pesca de arrasto no mar territorial brasileiro (ADI 861-MC/AP, 
Pleno). 7. O princípio que veda o retrocesso ambiental não permite que 
se suprimam ou que se reduzam os níveis de concretização já 
alcançados em tema de direito ambiental. 8. A preservação da integridade 
do meio ambiente: expressão constitucional de um direito fundamental que 
assiste à generalidade das pessoas, qualificando-se como dever-poder que 
também se impõe aos Estados-membros. A Lei gaúcha n. 15.223/2018 como 
instrumento de legítima realização dos fins visados pelo art. 225 da 
Constituição da República. 9. A atividade econômica (e profissional) não pode 
ser exercida em conflito com os princípios constitucionais destinados a tornar 
efetiva a proteção ao meio ambiente (CF, art. 170, VI). 10. Legitimidade da 
denegação da medida cautelar “ad referendum” do Plenário do Supremo 
Tribunal Federal em face da inocorrência, no caso, da plausibilidade jurídica 
da pretensão de inconstitucionalidade e, também, em razão da necessidade 
de pronunciamento imediato sobre o litígio constitucional “sub judice”. Medida 
cautelar indeferida “ad referendum” do E. Plenário do Supremo Tribunal 
Federal. (MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE 6.218 RIO GRANDE DO SUL. Relator Min. 
Celso de Mello. 10/12/2019.

3
) 

 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA 

CAUTELAR. LEI N. 64, DE 01.04.1993, DO ESTADO DO AMAPÁ, QUE 
DISPÕE SOBRE A PESCA INDUSTRIAL DE ARRASTO DE CAMAROES E 
APROVEITAMENTO COMPULSORIO DA FAUNA ACOMPANHANTE DESSA 
PESCA NA COSTA DO ESTADO DO AMAPÁ. COMPETÊNCIA 
LEGISLATIVA CONCORRENTE. CONSTITUIÇÃO, ART. 24, VI, E PARS. 1. 
E 2.; ART. 225, PAR. 1., INCISOS V E VII, E PAR. 4., E ART. 178, IV. 
RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DA INICIAL, NO QUE CONCERNE AO 
INCISO III DO ART. 1. E PAR. 2. DO MESMO ARTIGO; QUANTO AOS 
PARS. 1. E 2. DO ART. 2., BEM ASSIM DE REFERENCIA AO ART. 3. E 

                                           
3
 http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6218cautelar.pdf 
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SEUS PARAGRAFOS E AO ART. 4., TODOS DA LEI N. 64, DE 01.04.1993, 
DO ESTADO DO AMAPÁ, SENDO, ALÉM DISSO, CONVENIENTE A 
SUSPENSÃO DE SUA VIGENCIA, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO. 
NÃO CABE TER, DESDE LOGO, O ESTADO-MEMBRO COMO SEM 
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PARA DISPOR SOBRE FISCALIZAÇÃO DA 
PESCA, COM VISTAS A DIMINUIÇÃO DA PESCA PREDATORIA E AO 
MAIOR APROVEITAMENTO DA "FAUNA ACOMPANHANTE" E AO 
CONTROLE DE SEU DESPERDICIO. PREVISÃO DE AÇÃO CONJUNTA 
COM O ÓRGÃO FEDERAL COMPETENTE. SÃO RELEVANTES OS 
FUNDAMENTOS DA INICIAL, QUANDO SUSTENTA QUE HÁ 
INCOMPETENCIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA DISPOR SOBRE 
BARCOS ESTRANGEIROS E NACIONAIS, QUANTO A CAPACIDADE DE 
CARGA E AO PERCENTUAL MINIMO DE DESEMBARQUE EM PESCADO 
APROVEITAVEL AO CONSUMO HUMANO DA "FAUNA ACOMPANHANTE", 
POR VIAGEM. NÃO PODE, ALÉM DISSO, O ESTADO FAZER 
DISCRIMINAÇÕES ENTRE EMPRESAS, TENDO EM CONTA O ESTADO DE 
ORIGEM. DEFERIMENTO, EM PARTE, DA MEDIDA CAUTELAR, PARA 
SUSPENDER A VIGENCIA DOS DISPOSITIVOS ACIMA REFERIDOS, ATÉ 
O JULGAMENTO DA AÇÃO. (ADI 861 MC, Relator(a):  Min. NÉRI DA 
SILVEIRA, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/1993, DJ 18-03-1994 PP-05150 
EMENT VOL-01737-01 PP-00149) 

 

Assim, verifica-se que a presente proposição está em sintonia com os 

precedentes do STF.  

Em relação às definições trazidas pelo art. 5º da proposição, verifica-se 

que muitas delas já foram estabelecidas pela norma geral federal (Lei no. 

11.959/2009), e a proposição estadual nem sempre reproduz as definições da lei 

federal ipsis litteris. A fim de buscar uniformidade legislativa e evitar possível veto, 

recomenda-se a adoção de emenda nos termos sugeridos na conclusão deste 

parecer para que sejam utilizados os mesmos termos das definições estabelecidas 

pela Lei 11.959/2009, quando houver. 

Dito isso, fica evidente que pode o Estado do Espírito Santo exercer sua 

competência legislativa para tratar da matéria alvo do Projeto de Lei no. 1030/2019, 

conforme art. 24, VI da CRFB/1988, não havendo, portanto, que se falar em 

inconstitucionalidade por vício de competência. 

Superada a questão da competência legislativa, passa-se à análise da 

inconstitucionalidade formal propriamente dita, que decorre da inobservância do 

devido processo legislativo. Neste ponto, deve-se verificar se existe vício no 

procedimento de elaboração da norma, seja na fase de iniciativa (vício formal 

subjetivo), seja em fases posteriores (vício formal objetivo).  
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Analisemos o aspecto da inconstitucionalidade formal subjetiva. A 

Constituição Federal, assim, como a Constituição Estadual, asseguram a 

independência dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário respectivamente em 

seus arts. 2º e 174. Com efeito, nenhum dos Poderes pode interferir no 

funcionamento do outro sem estar amparado em regra constitucional, sob pena de 

violação do princípio da separação dos Poderes. 

Com fundamento em tal princípio, a Constituição Federal, em algumas 

hipóteses, reserva a possibilidade de dar início ao processo legislativo a apenas 

algumas autoridades ou órgãos como forma de subordinar a eles a conveniência e a 

oportunidade da deflagração do debate legislativo em torno do assunto reservado.5 

Neste prisma, estabelece a CF/1988, em seu art. 616, e a CE/1989, em 

seu art. 63, parágrafo único7, as disposições normativas cuja iniciativa é de 

competência privativa do Chefe do Executivo. Com efeito, as matérias relacionadas 

a funcionamento e a atribuições de órgãos do Poder Executivo devem estar 

inseridas em norma cuja iniciativa é reservada àquela autoridade. 

Inicialmente, cabe destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal é no sentido de que as hipóteses de iniciativa reservada, por traduzirem 

                                           
4 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
5 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São Paulo: Saraiva, p. 902. 
6 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado 

Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral 
da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 
II - disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios; 
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;  

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e 

da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;   

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência 

para a reserva.  
7 Art. 63.  A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de 

Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição. 
Parágrafo único.  São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:  

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua 

remuneração; 
II - fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; 

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo; 

IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade; 

V - organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública; 

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350033003500380033003A00540052004100



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei nº 1030/2019 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

8 

 

matéria de exceção, não podem ser ampliadas por via hermenêutica, sob pena 

de ocasionar um esvaziamento da atividade legislativa autônoma no âmbito dos 

entes federados. 

Como a proposição visa instituir uma política pública, analisemos de 

maneira mais aprofundada a questão da iniciativa nesses casos. 

Conforme ensina BUCCI8, “políticas públicas são programas de ação 

governamental visando a coordenar os meios à disposição do Estado e as 

atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e 

politicamente determinados”. Verifica-se, portanto, nítida conexão entre políticas 

públicas e direitos fundamentais sociais, na medida que aquelas são um meio para a 

efetivação destes. 

A questão aqui resume-se em responder: pode o Legislativo iniciar 

projetos de lei que instituam políticas públicas ou se trata de iniciativa exclusiva do 

Poder Executivo? 

Como já aqui afirmado, as hipóteses constitucionais de iniciativa exclusiva 

formam um rol taxativo. Configuram a exceção, devendo, portanto, ser interpretadas 

de forma restritiva, sob pena de se esvaziar a atividade legislativa das Assembleias. 

Essa é a posição pacificada do Supremo Tribunal Federal, verbis:  

“A iniciativa reservada, por constituir matéria de direito 
estrito, não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na 
medida em que, por implicar limitação ao poder de instauração do 
processo legislativo, deve necessariamente derivar de norma 
constitucional explícita e inequívoca.” STF, Pleno, ADI-MC nº 724/RS, 
Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 27.4.2001 (original sem grifos). 

 

Com efeito, a criação de política pública dentro das atribuições já 

fixadas para um órgão já existente não invade a competência privativa do Chefe do 

Executivo. Trata-se, isso sim, de criar programas para racionalizar a atuação 

governamental e assegurar a realização de direitos constitucionalmente assegurados. 

                                           
8
 BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e Políticas Públicas. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 241. 
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Nesse sentido, BUCCI afirma ser relativamente tranquila a ideia de que as 

grandes linhas das políticas públicas, as diretrizes, os objetivos, são opções políticas 

que cabem aos representantes do povo, e, portanto, ao Poder Legislativo, que as 

organiza sob a forma de leis. 

Também o Ministro Celso de Mello, em decisão monocrática na Arguição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 45/DF, registrou que a 

atribuição de formular e de implementar políticas (...) reside, primariamente, nos 

Poderes Legislativo e Executivo. 

Assim, se levarmos em conta o fato de que a iniciativa parlamentar é a 

regra – e sua vedação, a exceção –, cumulada com a vinculação que os direitos 

sociais têm em relação ao próprio legislador, é possível sustentar uma interpretação 

que não retire do Legislativo a iniciativa de projetos de lei sobre formulação de 

políticas públicas. 

Com efeito, proposições de iniciativa parlamentar que objetivam instituir 

políticas públicas não podem, por um lado, ser excessivamente genéricas, de forma 

a se assemelhar a meras declarações de intenções, nem, por outro lado, ser muito 

específicas, detalhando a ação do Executivo ou criando novas atribuições a seus 

órgãos e configurando vício de iniciativa por afronta ao princípio constitucional da 

separação dos poderes. Verifica-se que a presente proposição, em linhas gerais, 

está dentro de limites aceitáveis para a instituição de uma política pública por 

iniciativa parlamentar, para definir diretrizes a serem adotadas pelo Estado no 

desenvolvimento dessa política. 

Assim, a proposição não trata da criação, estruturação e atribuições das 

Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo, mas sim apenas estabelece 

normas e diretrizes, vetores aptos a indicar uma política estadual de proteção da 

criança e do adolescente.  

Frise-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem 

caminhando no sentido da possibilidade de iniciativa parlamentar em projetos de lei 
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que instituem políticas públicas, desde que não promovam o redesenho de órgãos 

do Executivo.  

Assim, na presente situação deve-se aplicar o seguinte entendimento 

jurisprudencial do STF, verbis: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO 
DO AMAZONAS. (...) Ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei 
atacada não cria ou estrutura qualquer órgão da Administração Pública 
local. Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie 
despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo. As hipóteses 
de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus 
clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil - matérias relativas ao 
funcionamento da Administração Pública, notadamente no que se refere a 
servidores e órgãos do Poder Executivo. Precedentes. (...) (ADI 3394, 
Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2007) 
(original sem destaque) 

 

Merece destaque o voto do SENHOR MINISTRO EROS GRAU, relator 

desta ADI 3.394/AM:  

(...)  
2. Afasto, desde logo, a alegada inconstitucionalidade formal por vício 

de iniciativa, já que, ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada 
não cria ou estrutura qualquer órgão da Administração Pública local. 
Também não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie 
despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo estadual. As 
hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus 
clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil, dizendo respeito às matérias 
relativas ao funcionamento da Administração Pública, notadamente no que se 
refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. Não se pode ampliar 
aquele rol, para abranger toda e qualquer situação que crie despesa 
para o Estado-membro, em especial quando a lei prospere em benefício 
da coletividade.  

 

Nessa mesma linha é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: 

“A criação, por lei de iniciativa parlamentar, de programa 
municipal a ser desenvolvido em logradouros públicos não invade 
esfera de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo.” (RE 
290.549-AgR, rel. min. Dias Toffoli, julgamento em 28-2-2012, Primeira 
Turma, DJE de 29-3-2012.) 

 

Portanto, tem-se Projeto de Lei que se constitui em diretrizes, não 

adentrando detalhes que possam ferir a autonomia do Poder Executivo nem no 

aspecto financeiro (como dotações orçamentárias ou autorização para a abertura de 
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créditos adicionais) nem no aspecto administrativo (como a composição de Conselho 

que administrará o programa, ou a determinação de que o Governador do Estado 

deverá editar decreto para regulamentação da Lei, entre outros exemplos). 

As recentes decisões dos Tribunais Superiores prestigiam, sobretudo, a 

função legislativa, defendendo a iniciativa parlamentar. Tal fato resta muito bem 

evidenciado em estudo, realizada pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas do Senado, 

sobre os limites da Iniciativa parlamentar sobre políticas públicas.9 

Após estas reflexões, conclui-se que o Projeto de Lei no. 1030/2019 não 

contém vício formal subjetivo, sendo de iniciativa de deputado, e versando sobre 

matéria que não é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 63, 

parágrafo único da Constituição Estadual). Portanto, é plenamente possível que o 

Deputado Estadual proponente inicie o presente processo legislativo nos termos 

do disposto no art. 61 da CRFB/1988 e, por simetria, no art. 63 da CE/1989.  

Constatada a competência legislativa do Estado do Espírito Santo e a 

iniciativa parlamentar para apresentar o presente Projeto de Lei, não há que se falar 

em vício de inconstitucionalidade formal orgânica ou em vício formal subjetivo.  

Em relação à espécie normativa adequada para tratar da matéria, 

observa-se que o Projeto de Lei nº 1030/2019 objetiva a criação de política pública 

para a proteção do meio ambiente, não pretendendo emendar a Constituição 

Estadual, nem se amoldando às hipóteses previstas no art. 68, parágrafo único da 

CE/198910, que traz as hipóteses reservadas à lei complementar. Assim, deve a 

matéria ser objeto de lei ordinária, sendo a proposição constitucional neste aspecto. 

Em relação aos demais requisitos formais atinentes ao processo 

legislativo, tem-se: 

                                           
9
 
9
 CAVALCANTE FILHO, João Trindade. Limites da Iniciativa parlamentar sobre Políticas Públicas. Brasília: 

Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, Fevereiro/2013 (Texto para Discussão n
o
. 151) 

10 Art. 68.  As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa e receberão numeração 
sequencial distinta da atribuída às leis ordinárias. 

Parágrafo único.São leis complementares, entre outras de caráter estrutural, as seguintes: 

(...) 
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- regime inicial de tramitação da matéria: em princípio, deverá seguir o 

regime de tramitação ordinário, nos termos do art. 14811 do Regimento Interno da 

ALES (Resolução no. 2.700/2009), podendo ser solicitado o requerimento de 

urgência, nos termos do art. 22112, observado o disposto no art. 22313 do Regimento 

Interno da ALES. 

- quorum para aprovação da matéria: em linha com o art. 19414 do 

Regimento Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009), as deliberações deverão 

ser tomadas por maioria simples dos membros da Casa, desde que presente a 

maioria absoluta dos Deputados.  

- processo de votação a ser utilizado: conforme a inteligência do art. 

200, l15, do Regimento Interno, o processo a ser utilizado deve ser, em princípio, o 

simbólico, podendo ser convertido em nominal, nos termos do art. 202, II16 do RI. 

Conclui-se, portanto, pela constitucionalidade formal da proposição e da 

emenda apresentada pelo autor. 

2.2. Constitucionalidade Material 

A constitucionalidade material é a compatibilidade entre o conteúdo do ato 

normativo e as regras e princípios previstos na Constituição Federal ou na 

Constituição Estadual. Trata-se, assim, de averiguar se o conteúdo do ato normativo 

está em consonância com as regras e princípios constitucionais. 

                                           
11 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: 
I - de urgência; 

II - ordinária; 

III - especial. 
12 Art. 221. O requerimento de urgência somente poderá ser submetido ao Plenário se for apresentado: 

I - pela Mesa; 

II - por líder; 
III - por comissão competente para opinar sobre o mérito da proposição; 

IV - por um décimo dos membros da Assembleia Legislativa. 
13 Art. 223. Não será aceito requerimento de urgência, já havendo dez projetos incluídos nesse regime. 
14 Art. 194. As deliberações, salvo disposições em contrário, serão tomadas por maioria dos votos, presente, no mínimo, a maioria absoluta 

dos Deputados. 
15 Art. 200. São dois os processos de votação: 

I - simbólico; e 

II - nominal; 
16 Art. 202. A votação nominal será utilizada: 

I - nos casos em que seja exigido quorum especial para votação, à exceção dos previstos neste Regimento; 

II - por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Deputado. 
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A proposição e a emenda posteriormente apresentada estão em linha 

com o que determina a Constituição Federal, que em seu art. 225 assim estabelece: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 
Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover 
o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;  
(...) 
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade 
de vida e o meio ambiente;  
(...) 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas 
que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção 
de espécies ou submetam os animais a crueldade.    
(...) 
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções 
penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar 
os danos causados. 
 
 

Não há que se falar, assim, em ofensa a quaisquer princípios, direitos e 

garantias estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, tampouco à isonomia, 

ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. 

Como se trata de matéria atinente à criação de política pública para o 

desenvolvimento sustentável da pesca, visando a proteção do meio ambiente, não 

ocorre violação a Direitos Humanos previstos nas Constituições Federal ou Estadual 

– ao contrário, busca-se a efetivação de tais direitos. 

No tocante à vigência da lei, a previsão de que deve entrar em vigor na 

data de sua publicação garante que não pretende atingir situações pretéritas, sendo 

materialmente constitucional nesse aspecto. 

Conclui-se, portanto, que o Projeto de Lei no. 1030/2019 e a Emenda no. 

01/2020 estão de acordo com as regras e princípios estabelecidos nas Constituições 

Federal e Estadual, sendo materialmente constitucional. 
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2.3. Juridicidade e Legalidade 

Juridicidade é a conformidade ao Direito. Diz-se que uma matéria é 

jurídica, ou possui juridicidade, se sua forma e conteúdo estão em consonância com 

a Constituição, as leis, os princípios jurídicos, a jurisprudência, os costumes, enfim, 

com o Direito como um todo. Caso não haja tal conformidade, a matéria é dita 

injurídica ou antijurídica. 17 

Quanto à juridicidade, é necessário averiguar se o Projeto de Lei está em 

sintonia com o ordenamento jurídico e com as decisões dos Tribunais Superiores. 

Estendendo a análise técnica da proposição, verifica-se que não há 

oposição na doutrina ou na jurisprudência dos Egrégios Tribunais Superiores que 

impeça, material ou formalmente, a proposta de ser aprovada. 

O Supremo Tribunal Federal – ao consagrar, em seu magistério 

jurisprudencial, o reconhecimento do direito de todos à integridade do meio ambiente 

e da competência, nessa matéria, de cada um dos entes políticos que compõem a 

estrutura institucional da Federação em nosso País – tem advertido que, na sensível 

área da proteção ambiental, os interesses corporativos dos organismos empresariais 

(como os das pessoas em geral) devem estar necessariamente subordinados aos 

valores que conferem precedência à preservação da integridade do meio ambiente 

(CF, art. 170, inciso VI, c/c o art. 225): 

“(…) A ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO PODE SER EXERCIDA EM 
DESARMONIA COM OS PRINCÍPIOS DESTINADOS A TORNAR EFETIVA A 
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. 

– A incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por 
interesses empresariais nem ficar dependente de motivações de índole 
meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a atividade 
econômica, considerada a disciplina constitucional que a rege, está 
subordinada, entre outros princípios gerais, àquele que privilegia a ‘defesa do 
meio ambiente’ (CF, art. 170, VI), que traduz conceito amplo e abrangente 
das noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio 
ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laboral. Doutrina. Os 
instrumentos jurídicos de caráter legal e de natureza constitucional objetivam 
viabilizar a tutela efetiva do meio ambiente, para que não se alterem as 
propriedades e os atributos que lhe são inerentes, o que provocaria 
inaceitável comprometimento da saúde, segurança, cultura, trabalho e bem-

                                           
17 OLIVEIRA, L. H. S. Análise de Juridicidade de `Proposições Legislativas. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, 

agosto/2014 (Texto para Discussão no. 151). 
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estar da população, além de causar graves danos ecológicos ao patrimônio 
ambiental, considerado este em seu aspecto físico ou natural.  

A QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL (CF, ART. 3º, II) 
E A NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO MEIO 
AMBIENTE (CF, ART. 225): O PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL COMO FATOR DE OBTENÇÃO DO JUSTO EQUILÍBRIO 
ENTRE AS EXIGÊNCIAS DA ECONOMIA E AS DA ECOLOGIA. – O princípio 
do desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter 
eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador em 
compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e representa 
fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da 
ecologia, subordinada, no entanto, a invocação desse postulado, quando 
ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais relevantes, a uma 
condição inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o 
conteúdo essencial de um dos mais significativos direitos fundamentais: o 
direito à preservação do meio ambiente, que traduz bem de uso comum da 
generalidade das pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e 
futuras gerações. (…).” (ADI 3540 MC, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, 
Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2005, DJ 03-02-2006 PP-00014 EMENT 
VOL-02219-03 PP-00528) 

 
 

Da mesma forma, a tramitação do projeto, até o momento, respeita as 

demais formalidades previstas no Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009).  

Assim, o projeto de lei não afronta a legislação federal ou estadual, ao 

contrário, atende a todos os preceitos.  

2.4. Técnica Legislativa 

Analisemos se a proposição atende ao que estabelece a Lei 

Complementar no. 95/1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e 

a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da 

Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos. 

No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da Lei Complementar nº 

95/1998, porquanto o projeto de lei foi estruturado em três partes básicas: parte 

preliminar, parte normativa e parte final. 

Atendidas as regras do art. 7º da LC nº 95/1998, pois o primeiro artigo do 

texto indica o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, a matéria tratada não 

está disciplinada em outro diploma normativo, a proposição não contém matéria 

estranha ao seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou 

conexão, o âmbito de aplicação da norma está estabelecido de forma tão específica 
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quanto o possibilite o conhecimento técnico ou científico da área respectiva, e o 

mesmo assunto não está sendo disciplinado por mais de uma norma.  

Cumpridas as regras do art. 10, pois no texto da proposição, a unidade 

básica de articulação é o artigo, indicado pela abreviatura “Art.”, seguida de 

numeração ordinal. 

Respeitadas também as regras do art. 11, I, pois as disposições 

normativas foram redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, sendo que para 

obtenção de ordem lógica, restringiu-se o conteúdo de cada artigo da proposição a 

um único assunto ou princípio, e expressaram-se por meio dos parágrafos os 

aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo (art. 11, III). 

Sobre a vigência da lei, apesar de esta estar indicada de maneira 

expressa, a previsão de que deve entrar em vigor na data de sua publicação (art. 18) 

encontra óbice no que determina o art. 8º, caput, da Lei Complementar Federal nº 

95/1998, pois não contempla prazo razoável para que dela se tenha amplo 

conhecimento.18 

Como a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" deve ser 

reservada apenas para as leis de pequena repercussão, recomenda-se, a fim de 

possibilitar o amplo conhecimento da norma, o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 

da data de sua publicação para a entrada em vigor, motivo pelo qual, com 

fundamento nos arts. 167, §3º e 170, ambos do Regimento Interno da ALES 

(Resolução no. 2.700/2009), sugere-se a adoção de emenda nos termos 

recomendados na conclusão deste parecer.  

Assim, quanto à técnica legislativa, observa-se o atendimento às regras 

previstas na Lei Complementar Federal nº 95/98, desde que adotada emenda abaixo 

recomendada. 

                                           
18 Art. 8o A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha 

amplo conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as leis de pequena repercussão. 
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No mais, a Diretoria Redação – DR já efetuou as correções devidas na 

redação do referido projeto de lei (Estudo de Técnica Legislativa às fls. 26/34 dos 

autos), com as quais estou de acordo e opino pela sua adoção. 

 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opino pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei no. 

1030/2019 e da Emenda no. 01/2020, ambos de autoria do Exmo. Deputado 

Estadual Lorenzo Pazolini, com a adoção das seguintes emendas: 

Emenda n° 2 ao Projeto de Lei n° 1030/2019: 

- O art. 5º do Projeto de Lei nº 1030/2019 passa a ter a seguinte redação: 

Art. 5º Para os efeitos da presente Lei, entende-se por:  
I - pesca: toda operação, ação ou ato tendente a extrair, colher, 
apanhar, apreender ou capturar recursos pesqueiros; 
II - atividade pesqueira: compreende todo processo de exploração e 
aproveitamento dos recursos pesqueiros, abrangendo as operações 
de captura, a conservação, o processamento, o transporte, a 
armazenagem e a comercialização dos produtos delas decorrentes; 
III - recursos pesqueiros: os animais e os vegetais hidróbios 
passíveis de exploração, estudo ou pesquisa pela pesca amadora, de 
subsistência, científica, comercial e pela aquicultura;  
IV - instrumentos de pesca: as embarcações, as redes e os demais 
petrechos e equipamentos utilizados na atividade pesqueira, 
autorizados por lei e seus regulamentos;  
V - pescador profissional: a pessoa física, brasileira ou estrangeira 
residente no País que, licenciada pelo órgão público competente, 
exerce a pesca com fins comerciais, atendidos os critérios 
estabelecidos em legislação específica;  
VI - pesca artesanal: é aquela praticada diretamente por pescador 
profissional, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, 
com meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria, 
desembarcado, podendo utilizar embarcações de pequeno porte;  
VII - pesca industrial: é aquela praticada por pessoa física ou 
jurídica e envolver pescadores profissionais, empregados ou em 
regime de parceria por cotas-partes, utilizando embarcações de 
pequeno, médio ou grande porte, com finalidade comercial;  
VIII - pesca amadora: é aquela praticada por brasileiro ou 
estrangeiro, com equipamentos ou petrechos previstos em legislação 
específica, tendo por finalidade o lazer ou o desporto;  
IX - pesca de subsistência: quando praticada com fins de consumo 
doméstico ou escambo sem fins de lucro e utilizando petrechos 
previstos em legislação específica;  
X - pesca científica: quando praticada por pessoa física ou jurídica, 
com a finalidade de pesquisa científica;  
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XI - pesca ilegal: quando praticada por pessoa física ou jurídica, 
nacional ou estrangeira, sem autorização ou licença para pesca, em 
desacordo com a autorização ou licença para pesca, ou em 
contrariedade às leis, aos regulamentos nacionais e às obrigações 
internacionais, ou medidas de conservação e ordenamento adotados 
por organizações regionais ou internacionais de ordenamento 
pesqueiro das quais o Brasil seja membro;  
XII - armador de pesca: a pessoa física ou jurídica que, registrada e 
licenciada pelas autoridades competentes, apresta, em seu nome ou 
sob sua responsabilidade, embarcação para ser utilizada na atividade 
pesqueira pondo-a ou não a operar por sua conta;  
XIII - embarcação de pesca: aquela que, é aquela que, 
permissionada e registrada perante as autoridades competentes, na 
forma da legislação específica, opera, com exclusividade, em uma ou 
mais das seguintes atividades: pesca; aquicultura; conservação do 
pescado; processamento do pescado; transporte do pescado;  
pesquisa de recursos pesqueiros. 
XIV - empresa pesqueira: pessoa jurídica que, constituída de acordo 
com a lei civil, registrada e licenciada pela autoridade competente, e 
atendidas às exigências da legislação ambiental e sanitária, dedica-
se ao exercício da atividade pesqueira prevista nesta Lei;  
XV - processamento: fase da atividade pesqueira destinada ao 
aproveitamento do pescado e de seus derivados, provenientes da 
pesca e da aquicultura. 
XVI - transbordo: fase da atividade pesqueira destinada à 
transferência do pescado e dos seus derivados de embarcação de 
pesca para outra embarcação;  
XVII - ordenamento pesqueiro: conjunto de normas e ações que 
permitem administrar a atividade pesqueira, com base no 
conhecimento atualizado dos seus componentes biológicopesqueiros, 
ecossistêmicos, econômicos e sociais;  
XVIII - desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira: aquele 
que garante o equilíbrio entre o uso e a conservação dos recursos 
pesqueiros;  
XIX - assistência técnica e extensão pesqueira: serviço de 
acompanhamento, organização e discussão com as comunidades 
pesqueiras, objetivando seu desenvolvimento integral e a melhoria de 
sua qualidade de vida, por meio de ações de organização, articulação 
e geração de trabalho e de renda;  
XX - turismo pesqueiro de base comunitária: modalidade de 
turismo desenvolvida pelos próprios moradores de uma comunidade 
pesqueira; constitui uma alternativa ao modelo convencional, 
atendendo às necessidades de conservação dos modos de vida 
tradicionais e da biodiversidade das comunidades, além de estimular 
o desenvolvimento econômico local;  
XXI - Conhecimento Ecológico Tradicional – CET – o 
conhecimento acumulado por populações sobre espécies, ambiente e 
as interações entre eles e que é repassado de geração para geração; 
e  
XXII - mar territorial: faixa de 12 (doze) milhas marítimas de largura, 
medidas a partir da linha de baixa-mar do litoral continental e insular, 
tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala, reconhecidas 
oficialmente no Brasil.  
§ 1º Consideram-se os trabalhos de confecção e reparos de 
embarcações, artigos e petrechos de pesca como atividade de pesca 
profissional, artesanal, industrial ou cooperada.  
§ 2º Consideram-se também como armador de pesca as pessoas 
físicas ou jurídicas que tenham o exclusivo controle da expedição de 
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embarcação aparelhada e poderes para administrá-la em qualquer 
modalidade de contrato.  
§ 3º As embarcações de pesca classificam-se como:  
I - de pequeno porte: quando possui Arqueação Bruta – AB – igual 
ou menor que vinte (20 AB);  
II - de médio porte: quando possui Arqueação Bruta – AB – maior 
que vinte (20 AB) e menor que cem (100 AB); e  
III - de grande porte: quando possui Arqueação Bruta – AB – igual 
ou maior que cem (100 AB).  
§ 4º A embarcação utilizada na pesca artesanal poderá transportar os 
produtos da pequena lavoura familiar e da indústria doméstica, 
observadas as ressalvas determinadas pela Autoridade Marítima. 
§ 5º A atividade de processamento será exercida em cumprimento às 
normas de sanidade, de higiene e segurança, de qualidade e de 
preservação do meio ambiente, com sujeição às normas legais e 
regulamentos pertinentes. 
 
 

Emenda n° 3 ao Projeto de Lei n° 1030/2019: 

- O art. 18 do Projeto de Lei nº 1030/2019 passa a ter a seguinte redação: 

Art. 18 Esta Lei entra em vigor após decorridos 45 (quarenta e cinco) 
dias de sua publicação oficial.  

 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

 

Vitória/ES, 29 de janeiro de 2020. 

 

DIOVANA BARBOSA LORIATO HERMESMEYER 

Procuradora da ALES 
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