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PARECER TÉCNICO 
 

PROJETO DE LEI Nº 232/2019. 

AUTOR: Deputado Capitão Assumção. 

EMENTA: “Dispõe sobre a proibição de 

queimadas nas vias públicas e nos imóveis 

urbanos do Estado do Espirito Santo.” 

 

 

- RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 232/2019, de autoria do Deputado Capitão Assumção, 

que visa instituir a proibição de queimadas nas vias públicas e nos imóveis urbanos 

do Estado do Espirito Santo; e, para tanto, dá outras providências correlatas. A 

referida proposição foi protocolizada, na Secretaria Geral da Mesa – SGM, no dia 

03 de abril 2019 e lida no expediente do dia 08 do mesmo mês e ano. 

 

Por fim, o projeto de lei veio a esta Procuradoria para exame e parecer e, desta 

forma, distribuída a matéria, me coube examiná-la e oferecer o Parecer Técnico 

respectivo, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 287, 

de 14 de junho de 2004, combinado com o art. 121 do Regimento Interno da 

augusta Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Resolução nº 

2.700/2009). 

 

Em adendo, cabe ainda grifar que os autos do Projeto de Lei nº 232/2019 não 

informam que ocorreu a devida publicação do mesmo no Diário do Poder 

Legislativo – DPL, desta forma, destaca-se que este procedimento é regimental e 

não pode ser dispensado sob pena de invalidade do referido projeto por 

irregularidade formal insanável, nos termos dos artigos 120 e 149 do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa (Resolução nº 2.700/2009). 

 

É o relatório. 

 

– FUNDAMENTAÇÃO 

 

Nessa linha, a proposição legislativa sob análise, em seu artigo 1º, regulamenta 

que, fica proibida, sob qualquer forma, a realização de queimada nas vias públicas 

e nos imóveis urbanos no Estado do Espirito Santo; sendo que se entende por 

queimada: (A) a queima de mato ou vegetação, seca ou verde, para fins de limpeza 

de terrenos ou de áreas livres localizadas em imóveis edificados; (B) a queima ao 

ar livre, como forma de descarte ou para manifestações públicas, de papel, papelão, 

madeiras, mobílias, galhos, folhas, lixo, entulhos e outros resíduos sólidos 
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assemelhados; e (C) a queima ao ar livre, como forma de descarte ou para 

manifestações públicas, de pneus, borrachas, plásticos, resíduos industriais ou 

outros materiais combustíveis assemelhados, sólidos ou líquidos. Destaca-se as 

seguintes observações: incluem-se na vedação a queimada em terrenos marginais 

de rodovias, de rios, de lagos ou de matas de quaisquer espécies; e, ainda, quando 

na queimada descrita no item (A) forem encontrados os materiais ou substâncias 

mencionadas nos demais itens, será aplicada a pena mais gravosa para a infração. 

 

Prosseguindo, a proposição legislativa avança para determina que toda pessoa, 

física ou jurídica, que, de qualquer forma, infringir a vedação desta pretensa lei, ou 

não prevenir ou impedir o cometimento da infração por terceiros em sua 

propriedade, ficará sujeito às penalidades dispostas na Lei Estadual de nº 

7.058/2002; e, em casos de incêndio criminoso, praticado por pessoa distinta do 

proprietário do imóvel, este somente se eximirá do pagamento da multa com a 

apresentação de Boletim de Ocorrência Policial que relate o fato. Nestes termos, 

será considerado infrator o executor da queimada, porém responderão 

solidariamente com o dito infrator (em ordem e conforme o caso): o mandante; 

quem estiver na posse direta do imóvel; o proprietário do imóvel; quem, por 

qualquer forma, concorrer par ao cometimento da infração. Por fim, o projeto de 

lei dispensa prazo de vacatio legis.  

 

A justificativa da proposição indica que a teleologia do projeto ora em estudo é a 

realização de meio apto para minimizar o dano ao meio ambiente urbano e, ainda, 

proteger a saúde pública em face da poluição provocada pelas queimadas. Nestes 

termos e com grande adequação, continua a narrativa da justificativa apresentada 

pelo Parlamentar Autor: 
 

“Sabemos que a queimada feita na área urbana é uma prática comum dos 

moradores das cidades, resumindo em atear fogo em lixo, restos de podas 

de árvores em terrenos e espaços vazios com muito mato. 
 

Também percebemos que muitas pessoas incineram pneus, lixo e outros 

resíduos sólidos em plena via pública, mas mesmo sendo nociva ao meio 

ambiente, à segurança e à saúde, essa prática continua crescente em 

nosso Estado com forma de protesto, e no período de estiagem os focos 

de queimadas acabam aumentando demasiadamente. 
 

Algumas pessoas justificam que tal prática se deve ao fato do fogo ser 

útil para a limpeza dos terrenos, além de ser uma forma de manifestação 

popular, mas deixam de levar em conta os efeitos maléficos e danosos, 

principalmente a degradação da qualidade do ar. 
 

Essa prática de queimar detritos sólidos, transformando-os em 

substâncias gasosas e tóxicas, gera um aumento considerado no 
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atendimento dos postos de saúde e hospitais, em que, por sua vez, os 

principais afetados são crianças e idosos. 
 

Sendo assim, os problemas mais comuns são os respiratórios e irritação 

nos olhos, porém, muitos outros danos à saúde, inclusive o estresse, 

ocorrem por conta do excesso de fumaça no ar. Além do mais, o meio 

ambiente é negativamente afetado pelas queimadas, onde a flora e a 

fauna acabam sendo prejudicadas.” 

 

Incontestavelmente, vale reconhecer que, diante do mérito, o projeto apresenta-se 

apto e uníssono aos anseios do interesse social, pois o seu objeto normativo visa 

constituir uma medida pública equilibrada e razoável para minimizar os danos 

ambientais em área urbana e proteger a saúde da população. Em suma, o projeto 

apresenta-se como meritório e adequado perante os anseios do interesse público. 
 

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. Outrossim, 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 Membro ou 

do Município. 

 

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. 1º
1
 e 25

2
, 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. Nesse sentido, a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

 

“Os Estados-membros organizam-se e regem-se pelas 

Constituições e leis que adotarem (CF, art. 25), 

submetendo-se, no entanto, quanto ao exercício dessa 

prerrogativa institucional (essencialmente limitada em 

sua extensão), aos condicionamentos normativos 

impostos pela Constituição Federal, pois é nesta que 

reside o núcleo de emanação (e de restrição) que informa 

e dá substância ao poder constituinte decorrente que a Lei 

                                                 
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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Fundamental da República confere a essas unidades 

regionais da Federação. Doutrina. Precedentes
3
.” 

(original sem grifo) 

 

A propositura em questão objetiva dispor sobre a implementação de proibição, sob 

qualquer forma, a realização de queimada nas vias públicas e nos imóveis urbanos 

no Estado do Espirito Santo, com definição de sanções para aquele que 

descumprirem a sua ordem e, assim normatizando, versou sobre a proteção do 

meio ambiente artificial (urbano) saudável e equilibrado e, também, sobre a 

proteção da saúde pública. 

 

Outrossim, repisando este diagnóstico fático jurídico, o objetivo é, 

primordialmente, a proteção à saúde da população, além de proteger também o 

meio ambiente (responsabilização por dano ao meio ambiente) na medida em que 

implementa eficácia efetiva – por meio de norma sanção – para a vedação de 

conduta prevista. Assim, a CRFB/1988, em seu art. 24, incisos VIII e XII 

estabelece a competência legislativa concorrente para tratar dessas matérias. In 

verbis: 

 
“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

(...) 

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a 

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

(...) 

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 

(...) 

§ 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.” 

 

Isto posto, a competência estadual é suplementar, cabendo à União a edição de 

normas gerais. Destarte, como não existe legislação federal tão específica sobre a 

matéria da presente proposição, entende-se que o tema estaria dentro da 

competência suplementar estadual. Dito isso, fica evidente que pode o Estado do 

Espírito Santo exercer sua competência legislativa suplementar para tratar da 

                                                 
3 Supremo Tribunal Federal - ADI 507 / AM - AMAZONAS - Relator: Min. CELSO DE MELLO - Data do Julgamento: Julgamento: 14/02/1996 

- Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Data da publicação: DJ 08-08-2003 PP-00085. 
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matéria alvo do Projeto de Lei n
o
 232/2019, não havendo, portanto, que se falar em 

inconstitucionalidade por vício de competência, conforme dispõe o art. 24, incisos 

VIII e XII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

 

Convém observar que o tema de queimadas em área urbana é tratada de forma 

abrangente pela legislação federal, como podemos destacar o artigo 54 da Lei 

Federal nº 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências. Vejamos:  

 
“Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que 

resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que 

provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da 

flora: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

§ 1º Se o crime é culposo: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

§ 2º Se o crime: 

I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana; 

II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que 

momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos 

diretos à saúde da população; 

III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do 

abastecimento público de água de uma comunidade; 

IV - dificultar ou impedir o uso público das praias; 

V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou 

detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências 

estabelecidas em leis ou regulamentos: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos. 

§ 3º Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem 

deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, 

medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou 

irreversível.” 

 

No caso da lei federal tem-se tanto o poder de polícia administrativa (sanção 

administrativa neste contexto se igualando ao Projeto de Lei nº 232/2019), quanto 

à tipificação penal da conduta de causar poluição de qualquer natureza em níveis 

tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que 

provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Da 

intelecção exegeta do dispositivo resulta que “causar poluição” engloba, também, 

as queimadas em áreas urbanas (o §2º do dispositivo não deixa margem de dúvida 

que as áreas urbanas estão contidas na proteção pretendida), porque a praticada 

queimada indubitavelmente gera poluição. 
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Porém, este dispositivo federal só alcança as queimadas urbanas que atinjam níveis 

que resultem ou possam resultar em danos imediatos à saúde humana, ou que 

provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora; ao 

passo que o Projeto de Lei nº 232/2019 é mais preciso em definir a sua vedação, 

alcança qualquer queimada urbana (até as de pouca monta ou significância) e prevê 

alcance periférico importante como a responsabilidade solidária. Vale dizer que o 

projeto de lei ora em análise conforma especificidade própria para o Estado do 

Espírito Santo e não contraria a norma geral (Lei nº 9.605/1998) da União, razão 

pela qual se tem o bom diagnóstico de sua constitucionalidade formal neste ponto 

de análise. 

 

Não obstante, no que tange a queimada para descarte de lixo, materiais diversos ou 

a queima de mato ou vegetação, seca ou verde, para fins de limpeza de terrenos ou 

de áreas livres localizadas em imóveis edificados em área urbana, a tese de que, a 

competência para o gerenciamento dos resíduos sólidos é do poder público 

municipal, conforme dispõe o artigo 10 da Lei Federal nº 12.305/2010 (instituiu a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos) não deve prosperar. Destacamos o dito 

artigo 10, in verbis: 

 
“Art. 10. Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão 

integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem 

prejuízo das competências de controle e fiscalização dos órgãos federais 

e estaduais do Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem como da 

responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, consoante o 

estabelecido nesta Lei.” 

 

Salvo melhor juízo, o gerenciamento dos resíduos sólidos possui natureza 

administrativa e, não, natureza legislativa propriamente dita. Para pacificar o 

entendimento ora explanado, é devido trazer a decisão em repercussão geral, do 

Supremo Tribunal Federal, em sede do Recurso Extraordinário nº 586.224 SP, que 

versou sobre conflito em legislações municipal e estadual referentes ao descarte do 

resido sólido por meio da queima da palha da cana de açúcar; ad litteram:   

 
“05/03/2015 PLENÁRIO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 586.224 SÃO PAULO 

RELATOR: MIN. LUIZ FUX 

RECTE.(S): ESTADO DE SÃO PAULO 

PROC.(ES): PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

RECTE.(S): SINDICATO DA INDÚSTRIA DA FABRICAÇÃO DO 

ÁLCOOL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SIFAESP 

ADV.(A/S): ÂNGELA MARIA DA MOTTA PACHECO E 

OUTRO(A/S) 

RECDO.(A/S): CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA 
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ADV.(A/S): FRANCISCO ANTONIO MIRANDA RODRIGUEZ E 

OUTRO(A/S) 

RECDO.(A/S): MUNICÍPIO DE PAULÍNIA 

PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 

PAULÍNIA 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LIMITES DA 

COMPETÊNCIA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE 

A QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR E O USO DO 

FOGO EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS. LEI MUNICIPAL Nº 

1.952, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995, DO MUNICÍPIO DE 

PAULÍNIA. RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL. 

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 23, CAPUT E 

PARÁGRAFO ÚNICO, Nº 14, 192, § 1º E 193, XX E XXI, DA 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO E ARTIGOS 23, VI 

E VII, 24, VI E 30, I E II DA CRFB. 
 

1. O Município é competente para legislar sobre meio ambiente com 

União e Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal 

regramento seja e harmônico com a disciplina estabelecida pelos 

demais entes federados (art. 24,VI c/c 30, I e II da CRFB). 

2. O Judiciário está inserido na sociedade e, por este motivo, deve estar 

atento também aos seus anseios, no sentido de ter em mente o objetivo de 

saciar as necessidades, visto que também é um serviço público. 

3. In casu, porquanto inegável conteúdo multidisciplinar da matéria de 

fundo, envolvendo questões sociais, econômicas e políticas, não é 

permitido a esta Corte se furtar de sua análise para o estabelecimento do 

alcance de sua decisão. São elas: (i) a relevante diminuição – progressiva 

e planejada – da utilização da queima de cana-de-açúcar; (ii) a 

impossibilidade do manejo de máquinas diante da existência de áreas 

cultiváveis acidentadas; (iii) cultivo de cana em minifúndios; (iv) 

trabalhadores com baixa escolaridade; (v) e a poluição existente 

independentemente da opção escolhida. 

4. Em que pese a inevitável mecanização total no cultivo da cana, é 

preciso reduzir ao máximo o seu aspecto negativo. Assim, diante dos 

valores sopesados, editou-se uma lei estadual que cuida da forma que 

entende ser devida a execução da necessidade de sua respectiva 

população. Tal diploma reflete, sem dúvida alguma, uma forma de 

compatibilização desejável pela sociedade, que, acrescida ao poder 

concedido diretamente pela Constituição, consolida de sobremaneira 

seu posicionamento no mundo jurídico estadual como um standard a 

ser observado e respeitado pelas demais unidades da federação 

adstritas ao Estado de São Paulo. 

5. Sob a perspectiva estritamente jurídica, é interessante observar o 

ensinamento do eminente doutrinador Hely Lopes Meireles, segundo 

o qual ‘se caracteriza pela predominância e não pela exclusividade 

do interesse para o município, em relação ao do Estado e da União. 

Isso porque não há assunto municipal que não seja reflexamente de 
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interesse estadual e nacional. A diferença é apenas de grau, e não de 

substância.’ (Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: 

Malheiros Editores, 1996. p. 121.) 

6. Função precípua do município, que é atender diretamente o cidadão. 

Destarte, não é permitida uma interpretação pelo Supremo Tribunal 

Federal, na qual não se reconheça o interesse do município em fazer com 

que sua população goze de um meio ambiente equilibrado. 

7. Entretanto, impossível identificar interesse local que fundamente a 

permanência da vigência da lei municipal, pois ambos os diplomas 

legislativos têm o fito de resolver a mesma necessidade social, que é a 

manutenção de um meio ambiente equilibrado no que tange 

especificamente a queima da cana-de-açúcar. 

8. Distinção entre a proibição contida na norma questionada e a 

eliminação progressiva disciplina na legislação estadual, que gera 

efeitos totalmente diversos e, caso se opte pela sua 

constitucionalidade, acarretará esvaziamento do comando normativo 

de quem é competente para regular o assunto, levando ao completo 

descumprimento do dever deste Supremo Tribunal Federal de 

guardar a imperatividade da Constituição. 

9. Recurso extraordinário conhecido e provido para declarar a 

inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.952, de 20 de dezembro 

de 1995, do Município de Paulínia. 

 

A C Ó R D Ã O 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do 

Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do 

Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, na conformidade da ata de 

julgamentos e das notas taquigráficas, decidindo o tema 145 da 

Repercussão Geral, por maioria, vencida a Ministra Rosa Weber, em dar 

provimento ao recurso extraordinário para declarar a 

inconstitucionalidade da Lei nº 1.952, de 20 de dezembro de 1995, do 

Município de Paulínia/SP. Por unanimidade, o Tribunal firmou a tese de 

que o município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a 

União e Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal 

regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais 

entes federados (art. 24, inciso VI, c/c 30, incisos I e II, da Constituição 

Federal). 

Brasília, 5 de março de 2015. 

Ministro LUIZ FUX – Relator 
 

(NEGRITOS E GRIFOS DE NOSSA AUTORIA) 

 

Superada a questão da competência legislativa, dá-se continuidade à análise da 

inconstitucionalidade formal, que decorre da hipótese ou não 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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Analisando o aspecto da inconstitucionalidade formal subjetiva, isto é, da 

iniciativa para deflagrar o presente Projeto de Lei, tem-se que a Constituição 

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

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário respectivamente em seus arts. 2º e 17
4
. 

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 fulcro 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 Constituição Federal, em seu art. 61
6
, e a Constituição 

Estadual, em seu art. 63, parágrafo único
7
, as disposições normativas cuja 

iniciativa legislativa é de competência privativa do Chefe do Poder 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. 

 

In casu, o Projeto de Lei nº 232/2019 não está criando ou estruturando qualquer 

órgão da administração pública estadual, ao contrário, a sanção objetivada pelo 

mesmo se encaixa em atividade regular de diversos órgãos públicos, como a 

                                                 
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. 

Identificador: 320037003200300034003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei nº 232/2019 página 

carimbo / rubrica 

 

10 

 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEAMA, a Polícia Militar Ambiental, 

Corpo de Bombeiro Militar, etc. Sobre o tema, tem-se a jurisprudência 

sedimentada do Supremo Tribunal Federal: 

 

 “Ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 1º, 2º e 3º da 

Lei 50, de 25-5-2004, do Estado do Amazonas. Teste de 

maternidade e paternidade. Realização gratuita. (...) 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 art. 61 da CB – matérias relativas ao 

funcionamento da administração pública, notadamente no 

que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. 

Precedentes.” (ADI 3.394, Rel. Min. Eros Grau, 

julgamento em 2-4-2007, Plenário, DJE de 15-8-2008.) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEI Nº 11.521/2000 DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL. OBRIGAÇÃO DO GOVERNO DE 

DIVULGAR NA IMPRENSA OFICIAL E NA 

INTERNET DADOS RELATIVOS A CONTRATOS DE 

OBRAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL 

E MATERIAL. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA 

TRANSPARÊNCIA. FISCALIZAÇÃO. 

CONSTITUCIONALIDADE. 1. O art. 22, inciso XXVII, 

da Constituição Federal atribuiu à União a competência 

para editar normas gerais de licitações e contratos. A 

legislação questionada não traz regramento geral de 

contratos administrativos, mas simplesmente determina a 

publicação de dados básicos dos contratos de obras 

públicas realizadas em rodovias, portos e aeroportos. Sua 

incidência é pontual e restrita a contratos específicos da 

administração pública estadual, carecendo, nesse ponto, 

de teor de generalidade suficiente para caracterizá-la 

como “norma geral”. 2. Lei que obriga o poder 

executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet 

dados relativos a contratos de obras públicas não 

depende de iniciativa do chefe do poder executivo. A 
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Lei em questão não cria, extingue ou modifica órgão 

administrativo, tampouco confere nova atribuição a 

órgão da administração pública. O fato de a regra 

estar dirigida ao poder executivo, por si só, não 

implica que ela deva ser de iniciativa privativa do 

governador do estado. Não incide, no caso, a vedação 

constitucional (CF, art. 61, § 1º, II, e). 3. A legislação 

estadual inspira-se no princípio da publicidade, na sua 

vertente mais específica, a da transparência dos atos do 

poder público. Enquadra-se, portanto, nesse contexto de 

aprimoramento da necessária transparência das atividades 

administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio 

constitucional da publicidade da administração pública 

(art. 37, caput, CF/88). 4. É legítimo que o poder 

legislativo, no exercício do controle externo da 

administração pública, o qual lhe foi outorgado 

expressamente pelo poder constituinte, implemente 

medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que 

respeitadas as demais balizas da carta constitucional, fato 

que ora se verifica. 5. Não ocorrência de violação aos 

ditames do art. 167, I e II, da Carta Magna, pois o custo 

gerado para o cumprimento da norma seria irrisório, 

sendo todo o aparato administrativo necessário ao 

cumprimento da determinação legal preexistente. 6. Ação 

julgada improcedente. (STF; ADI 2.444; RS; Tribunal 

Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli; Julg. 06/11/2014; DJE 

13/02/2015; Pág. 20)  

 

LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. AUSÊNCIA 

DE VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. MATÉRIA DE 

INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. 

PRECEDENTES. 1. A Lei impugnada não dispõe sobre 

nenhuma das matérias sujeitas à iniciativa legislativa 

reservada do chefe do poder executivo previstas no 

art. 61, § 1º, da Constituição Federal, cuidando, tão 

somente, de impor obrigações a entidades privadas, 

quais sejam, as agências bancárias do município, que 

deverão observar os padrões estabelecidos na Lei para a 

segurança e o conforto no atendimento aos usuários dos 

serviços bancários, de modo que o diploma em questão 

não incorre em vício formal de iniciativa. 2. A 
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jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no 

sentido de que os municípios detêm competência 

legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto 

no atendimento de usuários de serviços bancários, por 

serem tais matérias assuntos de interesse local (art. 30, 

inciso I, constituição federal), orientação ratificada no 

julgamento da repercussão geral no re nº 610221 - Rg, de 

relatoria da ministra ellen gracie (dje de 20/08/10). 

Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STF; 

ARE-AgR 756.593; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Dias 

Toffoli; Julg. 16/12/2014; DJE 12/02/2015; Pág. 38)  

 

STF – RECURSO EXTRAORDINÁRIO. “Com efeito, a 

previsão de o Município fiscalizar a destinação 

preferencial de certo número de cadeiras para idosos, 

gestantes e deficientes em praças de alimentação de 

espaços comerciais, por iniciativa parlamentar, não 

configura, por si só, causa geradora de aumento de 

despesa pública ou situação evidenciadora da 

necessidade de prévia dotação orçamentária. Essa 

afirmação torna aplicável, ao caso, a jurisprudência 

que esta Corte consolidou a propósito do tema 

referente à reserva de iniciativa, sempre excepcional, 

do processo de formação das leis. Cabe observar, no 

ponto, por necessário, que o Plenário desta Suprema 

Corte, ao julgar a ADI 3.394/AM, Rel. Min. EROS 

GRAU, apreciando esse específico aspecto da 

controvérsia, firmou entendimento que torna inviável a 

pretensão recursal ora em exame, como resulta evidente 

da seguinte passagem do voto do eminente Ministro 

EROS GRAU: “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 
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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.” (grifei) Esse 

entendimento encontra apoio na jurisprudência que o 

Supremo Tribunal Federal firmou a propósito da 

iniciativa do processo legislativo (RTJ 133/1044 – RTJ 

176/1066-1067), como o revela fragmento do julgado a 

seguir reproduzido: “(...) – A iniciativa reservada, por 

constituir matéria de direito estrito, não se presume 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. (…).” (RTJ 

179/77, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)  

 

Portanto, como a matéria em análise não se encontra dentre aquelas cuja iniciativa 

seja reservada ao Chefe do poder Executivo. Assim, o presente Projeto de Lei não 

contém vício formal subjetivo, haja vista que, mesmo sendo de iniciativa de 

deputado, não versa sobre matéria que é de iniciativa legislativa privativa do Chefe 

do Poder Executivo (art. 63, parágrafo único, da Constituição Estadual). Portanto, 

apresenta-se 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 termos do caput, do 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 da 

proposição legislativa em comento.  

 

Em relação à espécie normativa adequada para tratar da matéria, consigna-se que o 

Projeto de Lei nº 232/2019 objetiva a proteção da saúde e a proteção do meio 

ambiente, não pretendendo emendar a Constituição Estadual, nem se amoldando às 

hipóteses previstas no art. 68, parágrafo único, da Constituição Estadual de 1989
8
, 

                                                 
8 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: 
I - lei do sistema financeiro e do sistema tributário estadual; 

II - lei de organização judiciária; 

III - estatuto e lei orgânica do Ministério Público; 
IV - lei orgânica do Tribunal de Contas; 

V - lei orgânica da Procuradoria-Geral do Estado; 
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que traz as hipóteses reservadas à lei complementar. Em verdade e com adequado 

destaque, a pretensão normativa corresponde em identidade a uma lei ordinária já 

existente (Lei Ordinária Estadual nº 10.438/2015). Deste modo, deve a matéria ser 

objeto de lei ordinária, sendo a proposição constitucional neste aspecto. Já em 

relação aos demais requisitos formais atinentes ao processo legislativo têm-se: 

 

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

de tramitação ordinário, nos termos do art. 148
9
 do Regimento Interno da ALES 

(Resolução n
o
. 2.700/2009), podendo ser solicitado o requerimento de urgência, 

nos termos do art. 221
10

, observado o disposto no art. 223
11

 do Regimento Interno 

da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Resolução n
o
. 2.700/2009). 

 

- quorum para aprovação da matéria: em linha com o art. 194
12

 do Regimento 

Interno (Resolução n
o
 2.700/2009), as deliberações deverão ser tomadas por 

maioria simples dos membros da Casa, desde que presente a maioria absoluta dos 

Deputados Estaduais.  

 

- processo de votação a ser utilizado: conforme a inteligência do art. 200, inciso 

l, do Regimento Interno
13

, o processo a ser utilizado deve ser, em princípio, o 

simbólico, podendo ser convertido em nominal, nos termos do art. 202, inciso II, 

do Regimento Interno
14

. 

 

Diante deste quadro analítico apresentado, resta concluir, portanto, pela 

constitucionalidade formal da proposição legislativa sob análise (Projeto de Lei nº 

232/2019). 

 

                                                                                                                                                             
VI - lei orgânica da Defensoria Pública; 

VII - estatuto e lei orgânica do Magistério Público; 
VIII - estatuto dos funcionários públicos civis do Estado; 

IX - estatuto e lei orgânica da Polícia Civil; 

X - estatuto e lei orgânica da Polícia Militar; 
XI - Estatuto e Lei Orgânica do Corpo de Bombeiros Militar. 
9 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: 

I - de urgência; 
II - ordinária; 

III - especial. 
10 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. 
11 Art. 223. Não será aceito requerimento de urgência, já havendo dez projetos incluídos nesse regime. 
12 Art. 194. As deliberações, salvo disposições em contrário, serão tomadas por maioria dos votos, presente, no mínimo, a maioria absoluta dos 

Deputados. 
13 Art. 200. São dois os processos de votação: 
I - simbólico; e 

II - nominal; 
14 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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Constitucionalidade Material 

 

Inicialmente, é válida a citação dos ensinamentos do Ministro do Excelso Supremo 

Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes
15

: 

 
“Os vícios materiais dizem respeito ao próprio conteúdo ou ao 

aspecto substantivo do ato, originando-se de um conflito com 

regras ou princípios estabelecidos na Constituição. 
 

A inconstitucionalidade material envolve, porém, não só o 

contraste direto do ato legislativo com o parâmetro constitucional, 

mas também a aferição do desvio de poder ou do excesso de poder 

legislativo.  
 

É possível que o vício de inconstitucionalidade substancial 

decorrente do excesso de poder legislativo constitua um dos mais 

tormentosos temas do controle de constitucionalidade hodierno. 

Cuida-se de aferir a compatibilidade da lei com os fins 

constitucionalmente previstos ou de constatar a observância do 

princípio da proporcionalidade, isto é, de se proceder à censura 

sobre a adequação e a necessidade do ato legislativo.” 

 

Como se trata de matéria atinente a proteção e defesa da saúde e, reflexamente, a 

proteção do meio ambiente urbano/artificial, não há que se falar em violação a 

Direitos Humanos previstos seja na Constituição da República, seja na 

Constituição Estadual. Ressalta-se que o objeto do presente projeto de lei não se 

relaciona com a problemática da restrição a Direitos Fundamentais. Ou seja, o 

projeto de lei não ataca o núcleo essencial de nenhuma Cláusula Pétrea. Em 

realidade, a pretensa normatividade vai conferir dinâmica de eficácia para os 

Direitos Humanos relativos à proteção à saúde humana e a proteção ao meio 

ambiente equilibrado e saudável.  

 

No mesmo sentido, o projeto de lei é materialmente constitucional ao respeitar e 

assegurar que as pessoas em ambiente urbano não tenham a saúde abalada e nem 

tenham o meio ambiente em que vivem agravados por poluição proveniente da 

queima de materiais diversos, conforme explanado na própria justificativa; estando 

assim o projeto em conformidade com o que dispõe a Carta Magna, ipsis litteris: 

 
“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição.” 

                                                 
15

 MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 

Constitucional. 2. Ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 1.013.  
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“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios: 

(...) 

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e 

garantia das pessoas portadoras de deficiência;  

(...) 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em 

qualquer de suas formas;” 

 

“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.” 
 

(TODOS OS GRIFOS E NEGRITOS SÃO DE NOSSA 

AUTORIA) 

 

Prosseguindo, conforme o Ato 2.517/2007 exige análise, cumpre esclarecer que 

não existe violação ao princípio da isonomia, ao direito adquirido, ao ato jurídico 

perfeito e a coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República). 

No mesmo sentido, não resta caracterizado desvio de poder ou excesso de poder 

legislativo, uma vez que a presente proposição visa defender a saúde e o meio 

ambiente.  

 

Da Juridicidade e Legalidade:  

 

A despeito dos requisitos acima elencados, pode-se depreender que o presente 

projeto de lei respeita as demais formalidades previstas no Regimento Interno e na 

legislação infraconstitucional. Assim, inexiste qualquer vício com o condão de 

caracterizar infringência a dispositivos legais e regimentais. 

 

Da Técnica Legislativa:  

 

No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da LC nº 95/1998, porquanto o 

projeto de lei foi estruturado em três partes básicas: parte preliminar, 

compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto e a 

indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas; parte normativa, 

compreendendo o texto das normas de conteúdo substantivo relacionadas com a 

matéria regulada; e parte final, compreendendo as disposições pertinentes às 

medidas necessárias à implementação das normas de conteúdo substantivo, às 

disposições transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a cláusula de 

revogação, quando couber. 
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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 

tão bem 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 lei está estabelecido de forma tão específica 

quanto o possibilite o conhecimento técnico ou científico da área respectiva, e o 

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

 

Em tempo, vale registrar que existe lei estadual que versa em parte sobre o 

tema (Lei Ordinária Estadual nº 10.438/2015), que inclusive é objeto de 

melhoramento pelo Projeto de Lei nº 126/2019, pois este visa trazer sanções 

administrativas para a vedação constante de tal legislação estadual. É de bom 

alvitre, inclusive, que a Mesa Diretora verifique a hipótese do Projeto de Lei 

nº 232/2019 ser anexado ao mencionado Projeto de Lei nº 126/2019. 

 

Quanto ao artigo 8º da Lei Complementar nº 95/1998, houve cumprimento desta 

norma, pois, a entrada em vigor da lei na data da sua publicação, por entender ser 

razoável e proporcional. Cumpridas, igualmente, as regras do art. 10, porquanto, 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 caput e do inciso I, do art. 11, pois as 

disposições normativas foram redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, e, 

para obtenção de clareza, foram usadas as palavras e as expressões em seu sentido 

comum e frases curtas e concisas, foram construídas as orações na ordem direta, 

evitando-se preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis, buscou-se a 

uniformidade do tempo verbal em todo o texto das normas legais, dando-se 

preferência ao tempo presente ou ao futuro simples do presente, e foram usados os 

recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando-se os abusos de caráter 

estilístico. 

 

Por derradeiro, não foi descumprida a regra prevista no inciso III, do art. 11, da Lei 

Complementar nº 95/1998, pois, 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. 

 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa, adota-se o posicionamento do Estudo de 

Técnica Legislativa, elaborado pela Diretoria de Redação (fls. 11 e 12), sendo que 
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ficará evidenciado o atendimento às regras previstas na Lei Complementar nº 95/98, 

que rege a redação dos atos normativos. 

 

- DISPOSITIVO 

 

À vista de todo o exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 232/2019, de autoria 

do Deputado Capitão Assumção, com fundamento nos dispositivos constitucionais 

e legais acima elencados, podendo e devendo a proposição em apreço seguir sua 

tramitação normal.  

 

Em tempo, vale registrar que existe lei estadual que versa em parte sobre o tema 

(Lei Ordinária Estadual nº 10.438/2015), que inclusive é objeto de melhoramento 

pelo Projeto de Lei nº 126/2019 que encontra-se em tramite na Ales atualmente, 

pois este visa trazer sanções administrativas para a vedação constante de tal 

legislação estadual. É de bom alvitre, inclusive, que a Mesa Diretora verifique a 

hipótese do Projeto de Lei nº 232/2019 ser anexado ao mencionado Projeto de Lei 

nº 126/2019. 

 

É como opino. 

 

Vitória (ES), 22 de abril de 2019. 

 

Gustavo Merçon 

Procurador Legislativo 
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