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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

PARECER TÉCNICO 

 

PROJETO DE LEI Nº 343/2019 

AUTORA: Deputada Iriny Lopes 

EMENTA: Institui a Política Estadual de Compras Governamentais da 

Agricultura Familiar, Camponesa e Economia Solidária no âmbito do Estado do 

Espírito Santo. 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei n° 343/2019, de autoria da Exma. Deputada 

Iriny Lopes, que tem por objetivo instituir a Política Estadual de Compras 

Governamentais da Agricultura Familiar, Camponesa e Economia Solidária no 

âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

 O Projeto foi protocolado no dia 14/05/2019 e lido no expediente da 

Sessão Ordinária do dia 15/05/2019. Não consta, nos autos, até o presente 

momento, notícia da publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL, 

medida que não pode ser dispensada, nos termos do art. 149 do Regimento Interno 

da ALES (Resolução no. 2.700/2009).   

 

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa Diretora, proferiu o 

despacho denegatório, com fulcro no artigo 143, inciso VIII, do Regimento Interno 

(Resolução nº 2.700/2009), no qual inadmitiu a tramitação da proposição; 

entendendo, a priori, existir manifesta inconstitucionalidade. 

 

Em seguida, deferiu-se o pedido de recurso à Comissão de Constituição 

e Justiça, Serviço Público e Redação, nos termos do artigo 143, parágrafo único, do 

Regimento Interno. 
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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-nos examiná-la e oferecer parecer técnico. 

 

É o relatório. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

2.1. DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL  

Inexiste inconstitucionalidade formal tendo em vista que a matéria 

aborda o tema de competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal e da 

União, bem como a matéria versada no autógrafo legislativo não é de competência 

reservada ao chefe do poder executivo. 

 

Verifica-se a competência estadual para legislar sobre o tema em 

debate, por se tratar de matéria relacionada à política agrícola; caracterizando sua 

constitucionalidade, nos termos do art. 23, inciso VIII e 24, inciso VI, da Constituição 

da República, in verbis: 

 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios 

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar 

 

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 
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Mostra-se pertinente citar trecho do parecer do mestre IVES GANDRA 

DA SILVA MARTINS1 adotou o entendimento, segundo o qual, inexiste hierarquia 

quando se trata de competência comum (competência de atribuições e legislativa) 

entre os entes da federação (União, Estados, DF e Municípios), de maneira a 

conferir o caráter constitucional da exação em foco. Vejamos: 

 
“Na competência comum, isto é, na competência de atribuições e legislativa, 

todos os entes federativos podem atuar, cuidando, portanto, o constituinte, de 

“esferas” de competência e não de “níveis” de competência. Há, portanto, a 

mesma hierarquia legislativa. 

Nenhuma restrição foi colocada a seu exercício. Nem mesmo o § único, na 

nova redação da E.C. 53/06, introduziu qualquer limitação hierárquica, pois 

cuida de que a lei complementar, ainda não produzida, será para regular tão 

somente a COOPERAÇÃO e não a HIERARQUIZAÇÃO ou dependência de 

uma entidade a outra. 

Nas matérias definidas no texto constitucional podem as entidades federativas 

agir livremente, não havendo, pois, qualquer espécie de barreira a seu exercício 

ou de subordinação de uma a outra entidade federativa. Todas são iguais, 

justificando seu exercício sempre que o interesse público o imponha” 
18

. (negritei) 

 
 
A inconstitucionalidade de uma norma pode ser caracterizada sobre 

diversos aspectos, que vão desde a forma de sua elaboração, até o conteúdo 

propriamente dito.  É valioso cita o ensinamento do Ministro do Excelso Supremo 

Tribunal LUÍS ROBERTO BARROSO: 

 

 "A Constituição disciplina o modo de produção das leis e demais espécies 

normativas primárias, definindo competências e procedimentos a serem 

observados em sua criação. De parte isso, e sua dimensão substantiva, 

determina condutas a serem seguidas, enuncia valores a serem preservados e 

fins a serem buscados. Ocorrerá inconstitucionalidade formal quando um ato 

legislativo tenha sido produzido em desconformidade com as normas de 

competência ou com o procedimento estabelecido para seu ingresso no 

mundo jurídico. A inconstitucionalidade será material quando o conteúdo do 

ato infraconstitucional estiver em contrariedade com alguma norma 

                                                 
1
 Parecer publicado no link http://www.gandramartins.adv.br/parecer/detalhe/id/PA00442 que cita 

como fonte: Revista Dialética de Direito Tributário, n. 200, maio/2012, p. 110-131; Revista dos 
Tribunais, vol. 919, maio/2012, p. 403-439. 
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substantiva prevista na Constituição, seja uma regra ou um princípio" ( in O 

controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2009, p. 26). 

 
O Pretório Excelso, em razão dos inúmeros questionamentos e 

divergências, pacificou o entendimento, no sentido de inexistir competência 

exclusiva para iniciar o processo legislativo sobre matéria no âmbito da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios. 

 

No que diz respeito à iniciativa parlamentar para deflagrar o presente 

procedimento legislativo não se pode cogitar inconstitucionalidade, tendo em vista 

que não se trata de competência exclusiva. 

 

O presente projeto de lei não fere iniciativa do Chefe do 

Executivo, vez que não cria atribuições, mas somente trás diretrizes, 

princípios de política pública agrícola.  

 

As hipóteses previstas na Constituição Federal de iniciativa reservada 

do Presidente da República, pelos princípios da simetria da separação de Poderes, 

devem ser observadas em âmbito estadual, distrital e municipal, ou seja, referidas 

matérias terão de ser iniciadas pelos chefes do executivo(Governadores dos 

Estados e do Distrito Federal e Prefeitos), sob pena de se configurar 

inconstitucionalidade formal subjetiva. 

 

Nesse sentido, “processo legislativo dos Estados-Membros: absorção 

compulsória das linhas básicas do modelo constitucional federal entre elas, as 

decorrentes das normas de reserva de inciativa das leis, dada a implicação com o 

princípio fundamental da separação e independência dos Poderes: jurisprudência 

consolidada do Supremo Tribunal” (ADI 637. Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 

25.08.2004)   

 

É importante frisar ser notório que o Supremo Tribunal Federal 

entende que leis de iniciativa parlamentar que interferem na organização 
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administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo, e que criam, 

modificam ou extinguem a infraestrutura e atribuições das Secretarias de Estado e 

órgãos do Poder Executivo, são inconstitucionais por ofensa ao art. 61, § 1º, inciso 

II, alínea ‘a’ da Constituição da República, e, por simetria, ao art. 63, parágrafo 

único, incisos III e VI, da Constituição Estadual.   

 

Nesse sentido, importante verificar a jurisprudência do Excelso 

Pretório acerca do tema: 

 

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. 

Representação de inconstitucionalidade de lei municipal em face de Constituição 

Estadual. Processo legislativo. Normas de reprodução obrigatória. Criação de 

órgãos públicos. Competência do Chefe do Poder Executivo. Iniciativa 

parlamentar. Inconstitucionalidade formal. Precedentes. 1. A orientação deste 

Tribunal é de que as normas que regem o processo legislativo previstas na 

Constituição Federal são de reprodução obrigatória pelas Constituições dos 

Estados-membros, que a elas devem obediência, sob pena de incorrerem em 

vício insanável de inconstitucionalidade. 2. É pacífica a jurisprudência desta 

Corte no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei 

resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de 

órgãos públicos, haja vista que essa matéria é afeta ao Chefe do Poder 

Executivo. 3. Agravo regimental não provido. (RE 505476 AgR, Relator(a): Min. 

DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/08/2012, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 05-09-2012 PUBLIC 06-09-2012) (original sem 

destaque) 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ALAGONA N. 

6.153, DE 11 DE MAIO DE 2000, QUE CRIA O PROGRAMA DE LEITURA DE 

JORNAIS E PERIÓDICOS EM SALA DE AULA, A SER CUMPRIDO PELAS 

ESCOLAS DA REDE OFICIAL E PARTICULAR DO ESTADO DE ALAGOAS. 1. 

Iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual para legislar sobre 

organização administrativa no âmbito do Estado. 2. Lei de iniciativa parlamentar 

que afronta o art. 61, § 1º, inc. II, alínea e, da Constituição da República, ao 

alterar a atribuição da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas. 

Princípio da simetria federativa de competências. 3. Iniciativa louvável do 

legislador alagoano que não retira o vício formal de iniciativa legislativa. 

Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.(ADI 
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2329, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2010, 

DJe-116 DIVULG 24-06-2010 PUBLIC 25-06-2010 EMENT VOL-02407-01 PP-

00154 LEXSTF v. 32, n. 380, 2010, p. 30-42 RT v. 99, n. 900, 2010, p. 143-150) 

(original sem destaque) 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 6.835/2001 DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INCLUSÃO DOS NOMES DE PESSOAS 

FÍSICAS E JURÍDICAS INADIMPLENTES NO SERASA, CADIN E SPC. 

ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA. INICIATIVA DA 

MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 

A lei 6.835/2001, de iniciativa da Mesa da Assembléia Legislativa do Estado 

do Espírito Santo, cria nova atribuição à Secretaria de Fazenda Estadual, 

órgão integrante do Poder Executivo daquele Estado. À luz do princípio da 

simetria, são de iniciativa do Chefe do Poder Executivo estadual as leis que 

versem sobre a organização administrativa do Estado, podendo a questão 

referente à organização e funcionamento da Administração Estadual, 

quando não importar aumento de despesa, ser regulamentada por meio de 

Decreto do Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, e e art. 84, VI, a da 

Constituição federal). Inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa da lei ora 

atacada. (ADI 2857, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, 

julgado em 30/08/2007, DJe-152 DIVULG 29-11-2007 PUBLIC 30-11-2007 DJ 30-

11-2007 PP-00025 EMENT VOL-02301-01 PP-00113) (original sem destaque) 

 

Observa-se também que o Supremo entende que são inconstitucionais 

os projetos de iniciativa parlamentar que interferem nos contratos celebrados no 

âmbito do Poder Executivo, senão vejamos: 

 

EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Argüição de inconstitucionalidade 

da Lei 11.462, de 17.04.2000, do Estado do Rio Grande do Sul. Pedido de liminar. 

- Plausibilidade jurídica da argüição de inconstitucionalidade com base na 

alegação de afronta aos artigos 175, "caput", e parágrafo único, I, III e V, e 37, 

XXI, todos da Constituição Federal, porquanto Lei estadual, máxime quando diz 

respeito à concessão de serviço público federal e municipal, como ocorre no caso, 

não pode alterar as condições da relação contratual entre o poder concedente e 

os concessionários sem causar descompasso entre a tarifa e a obrigação de 

manter serviço adequado em favor dos usuários. - Caracterização, por outro lado, 

do "periculum in mora". Liminar deferida, para suspender, "ex nunc", a eficácia da 

Lei nº 11.462, de 17.04.2000, do Estado do Rio Grande do Sul. 
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(ADI 2299 MC, Relator(a):  Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 

28/03/2001, DJ 29-08-2003 PP-00017 EMENT VOL-02121-03 PP-00420) 

 

Neste contexto, em que pese a fundamentação supracitada, entende-

se que a presente proposição é constitucional.  

 

Inexiste inconstitucionalidade formal a ensejar o seu arquivamento, 

por entender que o objeto em análise não se enquadra nos precedentes do 

Supremo Tribunal Federal mencionados acima. 

 

Para explicar melhor, necessário se faz utilizar da técnica processual 

denominada distinguishing, que, em apertada síntese, significa realizar a distinção 

entre situações jurídicas (o presente projeto de lei) para efeitos de eventual 

subordinação a um precedente (julgados supracitados do Supremo Tribunal 

Federal). 

 

Oportuno citar os ensinamentos do festejado processualista Fredie 

Didier2 sobre tema, in verbis:  

 

Fala-se em distinguishing (ou distinguish) quando houver distinção 

entre o caso concreto (em julgamento) e o paradigma, seja 

porque não há coincidência entre os fatos fundamentais 

discutidos e aqueles que serviram de base à ratio decidendi 

(tese jurídica) constante no precedente
29

, seja porque, a 

despeito de existir uma aproximação entre eles, alguma 

peculiaridade no caso em julgamento afasta a aplicação do 

precedente
30

.Para CRUZ E TUCCI, o distinguishing é um método de 

confronto, “pelo qual o juiz verifica se o caso em julgamento pode ou 

não ser considerado análogo ao paradigma”. 
31

 Sendo assim, pode-

se utilizar o termo “distinguishing” tanta para designar o método de 

comparação entre o caso concreto e o precedente, como para 

designar o resultado desse confronto, nos casos em que se conclui 

haver entre eles alguma diferença. (original sem destaque) 

 

                                                 
2
 DIDIER. Fredie Jr., Curso de Direito Processual Civil, 2º edição, volume 2, Editora Jus Podivm, p. 353. 
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Assim, após explanar acerca do posicionamento do Supremo Tribunal 

Federal e da técnica distinguishing cumpre responder a seguinte indagação: o 

objeto do presente projeto de lei, de fato, interfere na estrutura e na intimidade 

do Poder Executivo ao passo de aplicar os precedentes citados no início deste 

parecer? 

 

 Entende-se que a resposta é negativa, ou seja, o objeto deste 

projeto em nada atinge o funcionamento e organização do Poder Executivo, de 

maneira a entender pela constitucionalidade da iniciativa parlamentar para tratar 

sobre o tema em foco. 

 

O presente projeto de lei apresentado pela Excelentíssima Deputada 

Iriny Lopes não cria atribuição à Secretaria do Governo do Estado, apenas 

estabelece uma política pública agrícola, são normas de diretrizes, vetores 

aptos a indicar uma política agrícola de qualidade, que se faz necessária.  

 

É forçoso repetir que o tema versado no presente projeto de lei não se 

insere no âmbito de iniciativa reservada de qualquer autoridade ou órgão, nem 

mesmo do Chefe do Executivo.  

 

Isto porque, como o tema não encontra expressamente contemplado 

entre aqueles a serem tratados por lei de iniciativa exclusiva do Presidente da 

República e, por simetria, dos Governadores e Prefeitos (CF, art. 61, § 1º), a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as hipóteses 

de iniciativa reservada, por traduzirem 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. 

 

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

jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO 
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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) 

 

Sob esse ponto de vista, portanto, não existem óbices jurídicos à 

implementação das medidas previstas neste projeto de lei de iniciativa parlamentar. 

 

Ademais, entende-se que a eventual geração de despesa e a futura 

implementação da política pública agrária, por si só, não teriam o condão de 

descaracterizar a sua constitucionalidade. Elucidativo é o voto do SENHOR 

MINISTRO EROS GRAU, relator da ADI 3.394/AM, já citada neste parecer:  

(...)  

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.  

 

Observa-se que se este projeto criasse, modificasse ou extinguisse 

qualquer atribuição institucional de algum órgão do Poder Executivo ou se 
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interferisse em contratos celebrados exclusivamente pelo Poder Executivo, restaria 

caracterizada a inconstitucionalidade formal. 

 

A título de obiter dictum, em que pese não tratar de matéria idêntica a 

esta, necessário constar que o Supremo Tribunal Federal vem se inclinando a 

permitir a iniciativa parlamentar para instituir políticas públicas, desde que 

não promova o redesenho de órgãos do Executivo. Fato este que vem a ratificar 

a constitucionalidade desta proposição.  

 

Neste contexto, resta caracterizada a competência estadual para 

legislar sobre a matéria em debate por se tratar competência suplementar do 

Estado. 

 

Com efeito,  não resta caracterizada a infringência ao artigo 63, 

parágrafo único, incisos I e VI da Constituição Estadual, pois artigos da lei não  

criam atribuições e não interferem na organização administrativa de órgãos do 

Poder Executivo Estadual (Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, 

Aquicultura e Pesca).  

 

Portanto, verifica-se que, até o presente momento, não há 

inconstitucionalidade formal no Projeto de Lei em apreço. 

 

2.2.  DA 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. 

 

No caso em tela, não se vislumbra violação aos textos das Constituições 

Federal ou Estadual, havendo compatibilidade entre os preceitos da proposição e as 

normas e princípios das Constituições Federal e Estadual. 
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Não há 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. 

 

Ressalta-se que o meio-ambiente ecologicamente equilibrado constitui 

direito fundamental de terceira dimensão, os quais se caracterizam, como explica o 

professor DIRLEY DA CUNHA JR., por se destinarem à proteção, não do homem 

em sua individualidade, mas do homem em coletividade social, sendo, portanto, de 

titularidade coletiva ou difusa.3 

 

Já no tocante à vigência da lei, o projeto de lei em apreço não visa a 

alcançar situações jurídicas pretéritas, uma vez que há previsão de entrar em vigor 

na data de sua publicação.  

 

Nessa linha de raciocínio, acreditamos que o projeto de lei ora analisado 

está de acordo com as regras e princípios estabelecidos nas Constituições Federal 

e Estadual, sendo materialmente constitucional. 

 

2.3. DA JURIDICIDADE E DA LEGALIDADE 

Analisando o ordenamento jurídico e as decisões dos Tribunais 

Superiores, não há obstáculo ao conteúdo ou à forma do Projeto de Lei em epígrafe. 

 

Da mesma forma, a tramitação do projeto, até o presente momento, 

respeita as demais formalidades previstas no Regimento Interno (Resolução nº 

2.700/2009). 

 

2.4. DA TÉCNICA LEGISLATIVA  

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

porquanto o projeto 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, 

                                                 
3
 Cunha Jr., Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 8ª ed. Salvador: jusPodivm, 2014. Pag. 482. 
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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. 

 

A vigência da proposição está indicada de maneira expressa, respeitando 

o art. 8º da LC 95/98. 

 

Cumpridas 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. 

 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa, até o momento da elaboração 

deste parecer por este subscritor, não foi apresentado o Estudo de Técnica 

Legislativa, elaborado pela Diretoria de Redação, o que deve ser realizado para 

fazer as adaptações necessárias em razão da emenda ao final sugerida. 
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3. CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opinamos pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei 

nº. 343/2019, de autoria da Exma. Deputada Iriny Lopes, com consequente 

REJEIÇÃO DO DESPACHO DENEGATÓRIO.  

 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

 

Vitória, 22 de maio de 2019. 

 

Vinícius Oliveira Gomes Lima 

Procurador da Assembleia Legislativa ES 
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