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JUSTIFICATIVA 
 

O ticumbi é um folguedo, típico do norte do 
Estado do Espírito Santo, encontrado no Vale do 
Cricaré, região entre as cidades de Conceição da 
Barra e São Mateus. Trata-se de um folguedo 
tradicional que acontece no começo do ano, encenado 
para homenagear São Benedito, padroeiro dos 
negros, pobres e oprimidos, e São Sebastião. 

A procissão leva a imagem de São Benedito 
do Córrego das Piabas, no distrito de Meleiras até a 
Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, no 
centro da cidade, onde os membros do Ticumbi se 
apresentam, iniciando o primeiro mês do ano. A festa 
continua no Baile de São Benedito e São Sebastião, 
na segunda semana de janeiro. 

Trata-se de uma dança coreografada, com 

cristão, queria fazer a festa de São Benedito sozinho, 

acordo entre as duas nações, a guerra é travada e seus 
secretários se desafiam fazendo embaixadas, em 
coreografias agitadas, na forma de uma luta bailada. 

entram para guerrear, realiza-
onde os reis batem as espadas junto com seus 
secretários. 

Os personagens que fazem parte do folguedo 
são o Rei de Congo, o Rei de Bamba, seus secretários 
próprios, e o corpo de dança de cada nação, composto 
por dois guias, dois contra guias e um número de 
congos que pode variar, representando os guerreiros 
das duas nações. Há ainda o violeiro, que participa 
das encenações. 

O Ticumbi tem uma característica própria 
muito interessante: cada ano os versos são alterados 
para contar algum fato novo que aconteceu ou 
alguma história local, nacional ou internacional, que 
acaba marcando a história da cidade. São cantados na 
praça, um local público. 

Suas vestimentas são bem características, 
formadas por longas batas brancas rendadas, calça 
branca larga com um friso de fita ao lado das pernas, 
duas fitas trançadas no peito, espadas e na cabeça um 
chapéu cheio de flores com fitas longas, tudo muito 
colorido. Os reis aparecem com coroas de papelão, 
enfeitadas com papel dourado ou prateado, peitoral 
de espelhinhos e flores de papel, uma capa comprida 
e, nas mãos ou na cintura, uma longa espada. 

O Patrimônio Cultural pode ser definido 
como um bem (ou bens) de natureza material e 
imaterial considerado importante para a identidade da 
sociedade brasileira.  

Segundo artigo 216 da Constituição 
Federal, configuram patrimônio "as formas de 
expressão; os modos de criar; as criações científicas, 
artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, 
documentos, edificações e demais espaços destinados 
às manifestações artístico-culturais; além de 

conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico."  

Os bens culturais imateriais estão 
relacionados aos saberes, às habilidades, às crenças, 
às práticas, ao modo de ser das pessoas. Desta forma 
podem ser considerados bens imateriais: 
conhecimentos enraizados no cotidiano das 
comunidades; manifestações literárias, musicais, 
plásticas, cênicas e lúdicas; rituais e festas que 
marcam a vivência coletiva da religiosidade, do 
entretenimento e de outras práticas da vida social; 
além de mercados, feiras, santuários, praças e demais 
espaços onde se concentram e se reproduzem práticas 
culturais. 

Não podemos deixar no esquecimento  essas 
importantes manifestações culturais de nosso estado, 
nesse sentido é que apresentamos o presente Projeto 
de Lei.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - MDB) - Publique-se. Após o 
cumprimento do art. 120 do Regimento Interno, às 
Comissões de Justiça, de Cultura e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 
16 - Projeto de Decreto Legislativo n.º 

004/2018, do Deputado Doutor Hércules, que 
concede Título de Cidadania Espírito-Santense o Sr. 
Roberto Beling. Publicado integralmente no DPL 
do dia 27 de março de 2018. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - MDB) - Publique-se. Às Comissões de 
Justiça e de Cidadania na forma do art. 276 do 
Regimento Interno. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 
17 - Projeto de Decreto Legislativo n.º 

005/2018, do Deputado Doutor Hércules, que 
concede Título de Cidadania Espírito-Santense o Sr. 
Alexandre Dutra Salgado. Publicado integralmente 
no DPL do dia 27 de março de 2018. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - MDB) - Publique-se. Às Comissões de 
Justiça e de Cidadania. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

18 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
Identificador: 35003700370031003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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PARECER DO RELATOR 
 
AUTOR: Deputado Estadual Freitas.
EMENTA: Dispõe sobre a política de incentivo ao 
uso da energia eólica e dá outras providências. 
RELATÓRIO: Trata-se de Projeto de Lei nº 
365/2017, de autoria do Deputado Freitas, que tem 
como finalidade dispor sobre a política de incentivo 
ao uso da energia eólica e dar outras providências. 
O Projeto a ser analisado passou pelo crivo da Mesa 
Diretora, com restrições por imperativo do art. 143, 
VIII, do Regimento Interno, por infringência do art. 
63, paragrafo único, incisos III e VI da Constituição 
Estadual, em 02/10/2017. O Autor inconformado 
recorreu tempestivamente a Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação.  
 

Vê-se que o Projeto em exame sofreu 
mínimas alterações na Diretoria de Redação - 
Estudos de Técnica Legislativa, às quais passo a 
adotar no parecer.    

O autor expõe as razões pelas quais submete 
o Projeto de Lei ao crivo dos demais pares, sendo 
que preliminarmente a Mesa Diretora entendeu em 
devolver ao Autor por vício de inconstitucionalidade. 

Tem-se como finalidade nestes autos da 
emissão de parecer jurídico determinado pelo 
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação. Designado relator para 
exame quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade, legalidade e técnica legislativa, para 
atender os dispositivos do art. 41, I, do Regimento 
Interno. 

É o relatório.  
 
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. 
QUANTO AOS ASPECTOS DA 

CONSTITUCIONALIADE FORMAL E MATÉRIA, 
JURIDICIDADE, LEGALIDADE E TÉCNICA 
LEGISLATIVA 

Algumas considerações sobre o parecer 
técnico: 

O parecer técnico no processo legislativo por 
exigência contida no art. 121 do Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa é elaborado pelo 
Procurador designado, com observância dos 
seguintes requisitos: 

I - no parecer técnico deverão ser analisados, 
além de outros, os seguintes aspectos da proposição: 
a) a constitucionalidade formal e material: b) a 
juridicidade e legalidade; c) a técnica legislativa;  

II - na análise do aspecto de 
constitucionalidade formal, deverão ser abordadas, no 
mínimo, as seguintes questões: a) a competência 
legislativa para dispor sobre a matéria; b) a espécie 
normativa que deve conter a matéria; c) a 
competência para iniciativa da matéria; d) os demais 
requisitos formais atinentes ao processo legislativo, 
em especial, o regime inicial de tramitação da 
matéria, o quórum para sua aprovação e o processo 
de votação a ser utilizado;  

III - na análise do aspecto de 
constitucionalidade material, deverá ser verificada a 
compatibilidade dos preceitos da proposição com as 
normas e princípios das Constituições Federal e 
Estadual, abordando,   além de outras, as seguintes 
questões: a) a observância dos Princípios,  Direitos e 
Garantias estabelecidos na Constituição Federal 
especialmente os previstos no seu artigo 5º, 
destacando-se o Princípio da isonomia e o respeito ao 
Direito Adquirido, ao Ato Jurídico Perfeito e a Coisa 
Julgada (CE - art. 5º, XXXVI); b) a vigência da lei no 
tempo; 

IV - além do aspecto constitucional (formal e 
material) acima referido, no que se refere à 
juridicidade, deve ser analisado se a proposição 
preenche os demais requisitos previstos no 
Regimento Interno ou legislação específica para a sua 
elaboração; 

V - no que se refere à técnica legislativa, 
deve ser verificado o atendimento aos preceitos da 
Lei Complementar Federal nº 95/98 e suas alterações, 
concluindo pela adoção ou não do estudo técnico 
realizado na Diretoria Legislativa de Redação - DLR; 
§ 1º - A todo processo legislativo deverá ser juntado 
o respectivo parecer técnico, com opinamento 
conclusivo do Procurador-Geral, antes do 
encaminhamento às Comissões Permanentes. 

Da competência formal e material a ser 
examinada no Projeto em exame: 

Tendo em conta a doutrina da supremacia da 
Constituição é o primeiro princípio a ser levado em 
consideração para construção de um mecanismo de 
controle das normas infraconstitucionais. 

Certo que a função precípua do controle de 
constitucionalidade é garantir a conformidade entre 
as normas emanadas do legislador ordinário e aquelas 
prescritas pela Constituição. Como paradigma de 
controle, a supremacia da Constituição se manifesta 
com prescrições imperativas de natureza formal e 
material. A prescrição formal está ligada ao fato de a 
Constituição ser a fonte primária da produção 
normativa, estabelecendo competências e 
procedimentos para a elaboração dos atos normativos 
inferiores. 

No que diz respeito às prescrições de 
natureza material subordinam toda a atividade 
normativa do Estado à conformidade com os 
princípios e regras da Constituição. Quando há a 
inobservância, por parte do órgão do legiferante, das 
prescrições formais e materiais, deflagra-se o 
mecanismo de proteção da Constituição chamado no 
Brasil de controle de constitucionalidade.  

Da Repartição de competência: 
É a técnica que a CF utiliza para partilhar 

entre os entes federados as diferentes atividades do 
Estado federal. O princípio fundamental que orienta o 
legislador constituinte na divisão de competências 
entre os entes federativos é o da predominância do 
interesse. 

A Constituição Federal de 1988 conhece 
tanto a repartição horizontal quanto a vertical. No Identificador: 35003700370031003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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plano horizontal, o art. 22 enuncia o campo de 
competência privativa da União; o art. 30, o da 
competência privativa dos Municípios; o art. 25, § Iº, 
a competência (privativa) residual dos Estados; e o 
art. 23, a competência comum da União dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios. 

 
Repartição Vertical 
É aquela técnica na qual dois ou mais entes 

vão atuar conjuntamente ou concorrentemente para 
uma mesma matéria. A repartição vertical surge na 
Constituição Alemã de 1919. No Brasil, aparece pela 
primeira vez na Constituição de 1934. Atualmente, 
ela existe na Constituição de 1988. Essa técnica 
advém do modelo de federalismo cooperativo ou de 
integração.  

A repartição vertical de competências 
acontece quando há possibilidade de diferentes 
Entes Políticos legislarem sobre uma mesma 
matéria, adotando-se a predominância da União, que 
irá legislar sobre normas gerais (art. 24 , § 1º , 
CF/88) e aos Estados estabelece-se a possibilidade, 
em virtude do poder suplementar, de legislar sobre 
assuntos referentes aos seus interesses locais (CF/88 
, art. 24 , § 2º), onde suplementar tem alcance 
semântico de pormenorização. 

A repartição vertical, é bom que se diga, 
pode ser desenvolvida de duas formas ou espécies. 
São elas, a repartição vertical cumulativa e repartição 
vertical não cumulativa. 

Se a matéria pode estar integralmente afeta a 
todos os entes federativos, sem limites prévios para o 
exercício da competência por cada um deles, trata-se 
de competência concorrente cumulativa. 

Entretanto, se dentro de um mesmo campo 
material, a competência é fracionada em níveis, cada 
qual correspondente a um plano na escala federativa, 
classifica-se tal competência. 

 
Repartição Horizontal 
É a técnica na qual há uma distribuição 

estanque (fechada) de competência entre os entes, ou 
seja, cada ente terá suas competências definidas de 
forma enumerada e específica, não as dividindo com 
nenhum outro ente. Esta técnica advém do 
federalismo dual ou clássico. 

Primeiramente é bom que se diga que essas 
competências descritas no referido art. 24 da CR/88 
devem ser classificadas como competências 
concorrentes não cumulativas. Nesses termos, 
existem limites previamente definidos para o 
exercício das competências concorrentes acima 
citadas. Assim sendo, a União edita normas gerais e 
os Estados e o Distrito Federal deverão suplementar 
estas normas gerais para atender aos seus interesses 
regionais. 

Feitas as considerações acima necessárias 
para atender os dispositivos preestabelecidos, 
passamos, pois, ao Projeto de 365/2017, a luz da 
legislação pertinente e da jurisprudência. 

É relevante o Projeto em comento. Esses 
projetos serão essenciais para suprir a futura demanda 
de eletricidade, principalmente durante o verão, 
quando ela é maior. Mesmo que a passos lentos, 
parece que o Brasil está no caminho certo para a 
expansão da energia solar e para o desenvolvimento 
de uma indústria nacional da fonte. 

 
Para continuar nessa direção, contudo, é 

preciso que o Governo conceda mais incentivos, 
tanto para a forma centralizada, quanto na forma 
descentralizada das fontes fotovoltaicas. Afinal, o 
maior potencial para desenvolver a energia solar está 
bem em nossos telhados, mas segue despercebido 
pelo Governo Federal. 

In casu, de pronto, necessário indagar 
matéria relacionada a energia se o Estado tem 
competência para legislar concorrentemente 
suplementando a legislação federal, especialmente  a 
diversificação   da matriz energética por meio das 
energias renováveis no âmbito do Estado. Digo que 
não, energia eólica enquadra-se no IV, art 22, CF/88.  

A Constituição Federal de 1988, determina 
que é competência privativa da União legislar sobre 
energia e, ainda, que é competência da União 
explorar, diretamente ou mediante autorização, 
concessão ou permissão, os serviços e instalações de 
energia elétrica, (art. 22, IV.) 

Pacifica a jurisprudência do STF, in verbis: 
 

INCONSTITUCIONALIDADE 
Ação Direta de Inconstitucionalidade contra 

aput do 
art. 1oda Lei no 11.260/2002 do Estado de São Paulo, 
que proíbe o corte de energia elétrica, água e gás 
canalizado por falta de pagamento, sem prévia 
comunicação ao usuário. 2. Este Supremo Tribunal 
Federal possui firme entendimento no sentido da 
impossibilidade de interferência do Estado-membro 
nas relações jurídico-contratuais entre Poder 
concedente federal e as empresas concessionárias, 
especificamente. 

O sistema federativo instituído pela 
Constituição Federal de 1988 torna inequívoco que 
cabe à União a competência legislativa e 
administrativa para a disciplina e a prestação dos 
serviços públicos de telecomunicações e energia 

material que se encaixa dentre as da competência 
horizontal, como ficou acima exposto. 

Desta forma, propõe-se aos Nobres Pares 
desta Douta Comissão o seguinte: 

 
PARECER N.º 015/2018 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
é pela inconstitucionalidade, antijuridicidade, 
ilegalidade do Projeto de Lei nº 365/2017 de autoria 
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do Deputado Estadual Freitas, consequentemente 
pela MANUTENÇÃO DO DESPACHO 
DENEGATÓRIO do Presidente da Mesa Diretora. 
 

Sala das Comissões, em 20 de março de 
2018. 
 

GILDEVAN FERNANDES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
Relator 

LUZIA TOLEDO 
MARCELO SANTOS 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - MDB) - Publique-se. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

19 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
PROJETO DE LEI Nº 367/2017 
AUTOR: DEPUTADO RAFAEL FAVATTO 
EMENTA: Obriga os bares, restaurantes e 
estabelecimentos afins a utilizar recipientes de vidro 
e/ou de papel com gramatura específica na 
comercialização e/ou na distribuição de bebidas e 
outros alimentos líquidos e quentes. 
 

I - RELATÓRIO 
Trata-se de projeto de Lei de iniciativa do 

Excelentíssimo Senhor Deputado Rafael Favatto, que 
apresenta o seguinte assunto: Obriga os bares, 
restaurantes e estabelecimentos afins a utilizar 
recipientes de vidro e/ou de papel com gramatura 
específica na comercialização e/ou na distribuição 

. 
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa 

em exercício de juízo de delibação que lhe impõe o 
Artigo 120 do Regimento Interno - Resolução nº 
2.700 do ano de 2009, proferiu o despacho de fl. 02, 
no qual admitiu a tramitação da proposição 
entendendo, a priori, inexistir manifesta 
inconstitucionalidade ou demais vícios previstos na 
norma regimental. 

A proposição que foi protocolizada no dia 
27/09/2017, lida no expediente da sessão ordinária 
realizada no dia 02/10/2017. Publicado no Diário do 
Poder Legislativo em 09/10/2017 de agosto de 2017 à 
fl. 23 dos autos. 

Em apertada síntese, são estas as questões de 
fato e de direito com suporte nas quais passo a emitir 
o presente parecer, de acordo com o artigo 41, inciso 
I, do Regimento Interno. 

É o relatório. 
 

II - PARECER DO RELATOR 

A- DA ANÁLISE DA 
CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 

MATERIAL
 

A inconstitucionalidade formal verifica-se 
quando há algum vício no processo de formação das 
normas jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente do 
desrespeito de alguma norma constitucional que 
estabeleça o modo de elaboração das normas 
jurídicas. 

Assim, a inconstitucionalidade formal pode 
decorrer da inobservância da competência legislativa 
para a elaboração do ato (inconstitucionalidade 
formal orgânica: competência da União, Estados e 
Municípios) ou do procedimento de elaboração da 
norma. 

Quanto à legalidade e juridicidade, o artigo 
8º da Lei n. 9.782/99 é atribuída à Anvisa, autarquia 
vinculada ao Ministério da Saúde a competência de 
regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e 
serviços que envolvam risco à saúde pública, dentre 
eles, embalagens para alimentos, e ainda as 
instalações físicas e tecnologias envolvidas no 
processo de produção. 

A Agência nacional de Vigilância Sanitária, 
por sua vez, cuidou de normatizar a questão das 
embalagens de alimentos de forma geral, visando 
conferir aplicabilidade nacional aos critérios técnicos 
definidos. Para tanto, editou diversas Resoluções 
contendo princípios gerais referentes a materiais em 
contatos com alimentos e requisitos específicos que 
se aplicam a alguns materiais. 

Dentre tais resoluções, destaca-se a 
Resolução RDC nº 91, de 11 de maio de 2001, que 
aprova o Reg
Classificação de Materiais para Embalagens e 

se aplica a embalagens e equipamentos que entram 
em contato direito com alimentos durante sua 
produção, elaboração, fracionamento, 
armazenamento, distribuição, comercialização e 
consumo. 

Ressalta-se ainda a existência de 
regulamentos específicos relativos a cada material, 
em que são definidas as listas positivas de 
substancias que podem ser utilizadas em materiais em 
contato com alimentos, as restrições de uso, os 
limites de migração e os limites de composição 
relacionados a determinadas substancias. 

Portanto, a despeito de a proposição veicular 
matéria a priori sujeita à competência legislativa 
concorrente, tal proposta extrapola o âmbito da 
competência legislativa estadual, ao estabelecer 
normas gerias no que tange à matéria abrangida, a 
qual demanda tratamento nacional uniforme. 

Em razão do entendimento jurisprudencial 
pátrio, tem-se como evidente que leis dessa extração 
possuem todos os contornos de inconstitucionalidade, 
tanto do ponto vista formal quanto substancial. 

Assim, após a analise, de todo o projeto, 
verifica-se a flagrante inconstitucionalidade da Identificador: 35003700370031003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.


