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PROJETO DE LEI Nº 857/2019 

AUTORA: Deputada Janete de Sá 

EMENTA: Dispõe sobre procedimentos para normatizar a criação de 

abelhas nativas sem ferrão no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei n° 857/2019, de autoria da Exma. Deputada 

Janete de Sá, que tem por finalidade normatizar a criação de abelhas nativas sem 

ferrão no âmbito do Estado do Espírito Santo, nos seguintes termos: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Esta Lei dispõe, no âmbito do Estado do Espírito Santo, do uso e 
manejo de abelhas nativas sem ferrão, bem como os procedimentos para a 
autorização de meliponários e suas atividades correlatas, visando atender 
às finalidades socioculturais, de pesquisa científica, educação ambiental, 
conservação, exposição, manutenção, criação, reprodução e 
comercialização de produtos, subprodutos e outras.  

Art. 2º Para fins desta Lei entende-se por:  

I - abelhas nativas sem ferrão: insetos da Ordem Hymenoptera, Família 
Apidae, Subfamília Apinae, Tribo Meliponini, compreendendo diversas 
espécies, que possuem ferrão atrofiado e hábito social;  

II - colmeia: caixa ou estrutura física que abriga a colônia de abelhas 
nativas sem ferrão;  

III - colônia: conjunto de indivíduos da mesma espécie composto por rainha 
e sua prole, em seu ninho;  

IV - manejo para multiplicação: atividade realizada pelo meliponicultor com 
a finalidade de obter novas colônias;  
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V - matriz-silvestre: colônia obtida da natureza;  

VI - matriz de multiplicação: colônia obtida a partir da matriz-silvestre ou de 
multiplicações subsequentes;  

VII - meliponário: local destinado à criação de abelhas nativas sem ferrão, 
composto de um conjunto de colônias alojadas em colmeias especialmente 
preparadas para o manejo e manutenção dessas espécies; 

VIII - meliponicultor: pessoa física ou jurídica que cria abelhas nativas sem 
ferrão;  

IX - meliponicultura: atividade de criação e manejo de abelhas nativas sem 
ferrão;  

X - isca: recipiente deixado no ambiente com a finalidade de obtenção de 
colônia de abelhas nativas sem ferrão;  

XI - resgate: coleta de colônias, mediante autorização do órgão ambiental 
competente, em áreas de supressão vegetal ou em situação de risco 
alojadas em cavidades naturais ou artificiais;  

XII - produtos e subprodutos: mel, favo de cria, cerume, própolis, 
geoprópolis, pólen, cera e partes da colônia.  

Art. 3º A criação de abelhas nativas sem ferrão será restrita à região 
geográfica de ocorrência natural das espécies, listadas no Anexo Único 
desta Lei.  

§ 1º O manejo migratório para aproveitar as floradas, visando à produção 
de mel, poderá ser realizado nas áreas de ocorrência natural do Estado do 
Espírito Santo.  

§ 2º As colônias do meliponário poderão ser reforçadas mediante o 
aproveitamento de operárias de colônias naturais, sem prejuízo à natureza. 

§ 3º O meliponicultor que possuir colônias de abelhas fora da região de 
ocorrência natural da espécie estará impedido de transporte, de manejo 
para a multiplicação e a comercialização das colônias, seus produtos e 
subprodutos.  

Art. 4º É permitida a criação, o manejo e as demais atividades que 
envolvam colônias de abelhas nativas sem ferrão, dentro da zona rural ou 
urbana de cada município, respeitadas as disposições previstas no plano 
diretor municipal, e devidamente autorizadas pelo órgão competente, salvo 
quando isento por esta Lei.  

Art. 5º A criação comercial nas unidades de conservação de proteção 
integral observará as seguintes regras:  

I - no interior dos Monumentos Naturais, Refúgios de Vida Silvestre e 
Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN estaduais, será 
permitida a criação comercial de abelhas nativas sem ferrão mediante 
anuência do órgão gestor da unidade de conservação;  

II - a criação, o manejo e as demais atividades relacionadas às abelhas 
nativas sem ferrão serão permitidas nas zonas de amortecimento das 
unidades de conservação de proteção integral e no interior de unidades de 
conservação de uso sustentável, respeitadas as disposições previstas em 
seu plano de manejo ou instrumento de ordenamento, se houver, e 
mediante anuência do gestor da unidade de conservação;  

III - as comunidades tradicionais localizadas no interior de unidades de 
conservação de proteção integral, exercendo seu modo de vida em acordo 
com os instrumentos de gestão existentes, poderão realizar a atividade de 
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criação comercial de abelhas sem ferrão mediante firmamento de Termo de 
Compromisso e sua inclusão no plano de manejo, quando houver.  

Art. 6º A obtenção de colônias matrizes para meliponicultura pode ser 
provenientes das seguintes origens:  

I - apanha na natureza por meio de recipiente-isca; 

II - aquisição de meliponário devidamente autorizado; 

III - depósito pelo órgão ambiental competente; ou  

IV- resgate de colônias.  

Parágrafo único. É vedada a retirada na natureza, de ocos de pau, terra, 
muros ou qualquer outra forma de nidificação, sem que seja decorrente do 
resgate por queda de árvore, ou em áreas destinadas a empreendimentos 
passíveis de licenciamento.  

Art. 7º Será permitida a comercialização de colônias ou parte delas, desde 
que seja resultado de métodos de multiplicação de suas matrizes, 
respeitadas as normas federais.  

Art. 8º Os empreendimentos ou atividades sujeitas à supressão vegetal 
deverão executar o resgate e destinação das colônias de abelhas nativas 
sem ferrão na área de impacto.  

§ 1º Os estudos relacionados ao licenciamento ambiental praticado no 
âmbito do Estado deverão incluir o levantamento das espécies de abelhas 
nativas sem ferrão.  

§ 2º Constatada a ocorrência das espécies de abelhas nativas sem ferrão, 
ficará a cargo do empreendedor a responsabilidade pelo resgate e 
destinação das colônias para meliponicultores devidamente regularizados. 

CAPÍTULO II 

CATEGORIAS DE USO E MANEJO DAS ABELHAS NATIVAS SEM 
FERRÃO 

Art. 9º Ficam estabelecidas as seguintes categorias de uso e manejo das 
abelhas nativas sem ferrão no Estado do Espírito Santo:  

I - meliponário comercial de pequeno porte: empreendimento de pessoa 
física ou jurídica, devidamente autorizado, cujo número de colônias esteja 
compreendido entre 50 (cinquenta) e 500 (quinhentas) por propriedade, 
independentemente do número de espécies;  

II - meliponário comercial de grande porte: empreendimento de pessoa 
física ou jurídica, devidamente autorizado, cujo número de colônias seja 
superior a 500 (quinhentas) colônias por propriedade, independentemente 
do número de espécies. Parágrafo único. Os criadores cujo número de 
colônias por propriedade seja inferior a 50 (cinquenta), independentemente 
do número de espécies, estarão dispensados da solicitação de autorização 
de uso e manejo de fauna.  

CAPÍTULO III 

AUTORIZAÇÃO DE USO E MANEJO DE FAUNA 

Art. 10. Os criadores comerciais deverão solicitar Autorização de Uso e 
Manejo de Fauna (AMF). 

Art. 11. Para solicitação da Autorização de Uso e Manejo de Fauna com 
finalidade comercial, o criador deverá proceder à abertura de processo 
junto ao órgão competente, apresentando a seguinte documentação:  
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I - cópia dos documentos de identificação de pessoa física (RG e CPF) ou 
jurídica (CNPJ) com o contrato social e/ou estatuto e eventuais alterações, 
registrado na Junta Comercial do Estado, a inscrição estadual ou outro 
documento que comprove a constituição da empresa;  

II - cópia do Cadastro Ambiental Rural (CAR), quando houver;  

III - comprovante de residência do requerente;  

IV - comprovante de aluguel, posse, comodato ou cessão do imóvel para a 
instalação do criadouro, nos casos em que o meliponário não se localizar 
na propriedade do requerente;  

V - Certidão Negativa de Débitos Ambientais (CNDA); VI - formulário de 
requerimento de Autorização de Uso e Manejo de Fauna (AMF), 
devidamente preenchido e assinado pelo solicitante ou representante legal. 

Art. 12. O prazo de validade da Autorização de Uso e Manejo de Fauna 
expedida será de 04 (quatro) anos e sua renovação deverá ser solicitada 
120 (centro e vinte dias) antes do vencimento.  

§ 1º Os meliponários de pequeno porte deverão apresentar relatório de 
atividades sempre no ato da protocolização da renovação da AMF.  

§ 2º Os meliponários de grande porte deverão protocolar, anualmente, no 
mês de novembro, relatório técnico das atividades.  

Art. 13. Em casos de roubo ou furto de colônias, fica o criador obrigado a 
apresentar Boletim de Ocorrência emitido por autoridade policial, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias após o ocorrido.  

CAPÍTULO IV 

CRIAÇÃO E MANEJO DE ABELHAS NATIVAS SEM FERRÃO 

Art. 14. Será obrigatório o uso de instrumento de identificação em todas as 
colônias do meliponário.  

Art. 15. O beneficiamento e a comercialização de produtos e subprodutos 
oriundos da criação estarão isentos da obtenção de AMF, devendo, 
contudo, ser observadas as normas federais, estaduais e/ou municipais 
específicas quanto às questões sanitárias.  

Art. 16. A criação de espécies de abelhas nativas sem ferrão constantes 
em qualquer lista oficial de espécies ameaçadas poderá ser realizada com 
finalidade comercial, desde que associada a projeto de conservação da 
espécie onde, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de colônias 
resultantes de divisão deverão ser destinadas anualmente para a 
reintrodução na área de ocorrência natural da espécie.  

Parágrafo único. O projeto deverá ser coordenado/supervisionado por 
pesquisador vinculado a uma instituição científica e/ou com finalidade de 
pesquisa, observando-se os planos de ação nacional e/ou estadual, quando 
houver, e deverá ser apresentado no ato da protocolização da AMF.  

Art. 17. A Autorização de Manejo de Fauna expedida não isenta o criador 
da obtenção das demais autorizações necessárias.  

Art. 18. O encerramento da atividade de criação de abelhas nativas sem 
ferrão deverá ser comunicado com antecedência mínima de 90 (noventa) 
dias e a destinação das colônias deverá ser previamente autorizada. 

CAPÍTULO V 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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Art. 19. As irregularidades ou ilicitudes aos dispositivos desta Lei sujeitará 
o infrator às seguintes sanções:  

I - advertência;  

II - suspenção da autorização de Uso e Manejo de Fauna concedida, com 
paralisação ou embargo das atividades;  

III - recolhimento das colônias do meliponário;  

IV - multa simples ou diária. Parágrafo único. O infrator será punido 
administrativamente, alternativa ou cumulativamente.  

Art. 20. A aplicação das penalidades previstas pode ser feita, sem prejuízo 
das disposições de outros diplomas legais.  

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 21. Fica estabelecido o prazo de 12 (doze) meses para que os 
meliponários em funcionamento no Estado obtenham a devida 
regularização.  

Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

O Projeto foi protocolado no dia 09/10/2019 e lido no expediente da 

Sessão Ordinária do dia 14/10/2019. 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).   

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, em exercício de juízo de 

delibação que lhe impõe o art. 120 do Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009, proferiu o despacho da fl. 22, no qual admitiu a tramitação da 

proposição; entendendo, a priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou um dos 

demais vícios previstos na norma regimental.  

A Diretoria de Redação juntou o Estudo de Técnica Legislativa das fls. 

25/29, ofertando sugestões apenas no tocante à redação proposta, sem alteração 

substancial no projeto de lei. 

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. 
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É o relatório. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

2.1. DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL  

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. 

Em outras palavras, esta primeira análise se limita a apontar a existência 

de eventuais vícios formais a macular o futuro ato normativo singularmente 

considerado, sem adentrar o seu conteúdo, em razão da inobservância dos 

pressupostos e procedimentos relativos à formação da lei. 

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. 

A Constituição Federal divide a competência entre as pessoas jurídicas 

com capacidade política: União (artigos 21 e 22); Municípios (artigos 29 e 30); e 

Estados (artigo 25 – competência residual ou remanescente). 

Como já ressaltado, o projeto de lei em apreço tem por finalidade 

disciplinar a criação de abelhas nativas sem ferrão no âmbito do Estado do Espírito 

Santo. 

Depreende-se, assim, que a tutela ao meio ambiente é o principal escopo 

do projeto. Por constituir matéria de direito ambiental, o Estado detém competência 

concorrente, nos termos do art. 24, inc. VI, da Constituição Federal, que confere 

competência à União, aos Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre proteção 
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ao meio ambiente, defesa do solo e recursos naturais e controle da poluição.1 

O Supremo Tribunal Federal reconhece a competência do Estado para 

legislar sobre proteção ao meio ambiente, in verbis: 

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Repartição de competências. Lei 
Estadual 11.078/1999, de Santa Catarina, que estabelece normas sobre 
controle de resíduos de embarcações, oleodutos e instalações costeiras. 
Alegação de ofensa aos artigos 22, I, da Constituição Federal. Não 
ocorrência. Legislação estadual que trata de direito ambiental marítimo, e 
não de direito marítimo ambiental. Competência legislativa concorrente 
para legislar sobre proteção do meio ambiente e controle da poluição 
(art. 22, I, CF), e sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente 
(art. 24, VIII, CF). Superveniência de lei geral sobre o tema. Suspensão da 
eficácia do diploma legislativo estadual no que contrariar a legislação geral. 
Ação julgada improcedente.

2
 (original sem destaque) 

 

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

DA SILVA MARTINS3 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) 

                                                 
1
 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; 

2 
STF. ADI 2030, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 09/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-

221 DIVULG 16-10-2018 PUBLIC 17-10-2018. 

3
 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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Em âmbito federal, não encontramos uma legislação específica sore o 

assunto, motivo pelo qual não há impedimento para que o Estado do Espírito Santo 

estabeleça a normatização em tela.  

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).  

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

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

                                                 
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. 
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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. 

Contudo, a nosso ver, não há invasão da iniciativa legislativa do poder 

executivo, pois o projeto de lei não cria ou altera a estrutura ou a atribuição de 

órgãos da Administração Pública local, uma vez que já existe no executivo os órgãos 

próprios incumbidos da fiscalização ambiental.  

Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal entende que não usurpa a 

competência privativa do chefe do Poder Executivo a lei que, embora crie despesa 

para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus 

órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos: 

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de 
Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e 
cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência 
privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a 
competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie 
despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da 
atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores 
públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da 
jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.

8
 

(original sem destaque) 
 
 

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.9 

                                                                                                                                                        
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. 
8
 STF. ARE 878911 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016. 

9
 Cunha Jr., Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 8ª ed. Salvador: jusPodivm, 2014. Pag. 482. 
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Ora, os direitos fundamentais vinculam o Legislativo, que tem a obrigação 

até mesmo de editar leis que os promovam. 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 proteção ao meio ambiente. 

Após as reflexões supra, conclui-se que o projeto em apreço 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, apresentar-se-á 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 falar em 

vício de inconstitucionalidade formal orgânica e em vício formal subjetivo.  

No tocante à espécie normativa adequada, a matéria não se amolda às 

hipóteses previstas no art. 68, parágrafo único, da CE/1989. Assim, deve ser objeto 

de lei ordinária, sendo a proposição constitucional neste aspecto. 

Passa-se, então, à analise dos demais requisitos formais atinentes ao 

processo legislativo, em especial, o regime inicial de tramitação da matéria, o 

processo de votação a ser utilizado e o quorum para a sua aprovação. 

O regime inicial de tramitação é o ordinário _ já que até o momento não 

ocorreu quaisquer das hipóteses que poderiam autorizar a tramitação em regime de 

urgência _ que no Plenário e nas Comissões, para votação, exige-se a presença da 

maioria absoluta dos membros, e, para aprovação, são necessários votos favoráveis 

da maioria dos membros presentes. 

O processo de votação, a princípio, é o simbólico, porquanto a 

proposição ora analisada não se enquadra entre aquelas em que o Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa reserva ao processo de votação nominal, não 

Identificador: 340033003600300033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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obstante a possibilidade de o Plenário, a requerimento de qualquer Deputado 

Estadual, decidir pela utilização da votação nominal (art. 202, II, do Regimento 

Interno). 

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. 

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.10 

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. 

 

                                                 
10

 Cunha Jr., Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 8ª ed. Salvador: jusPodivm, 2014. Pag. 482. 
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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 que se refere à técnica legislativa, o Ato nº 964/2018, em seu art. 16, 

inciso III, determina a verificação do atendimento aos preceitos da Lei 

Complementar Federal nº 95/1998 e suas alterações. 

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. 

Atendidas, ainda, as normas do art. 4º da LC nº 95/1998, pois a epígrafe 

foi grafada em caracteres maiúsculos, contém identificação numérica singular e está 

formada pelo título designativo da espécie normativa e pelo número respectivo e 

ano, e do art. 6º, porquanto o preâmbulo indica o órgão competente para a prática 

do ato. 

Também foram observadas 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 
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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.  

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, e o único parágrafo está representado pela expressão 

"parágrafo único" por extenso. 

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. 

No mais, opina-se favoravelmente às modificações sugeridas no estudo 

técnico elaborado pela Diretoria de Redação (fls. 25/34). 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Identificador: 340033003600300033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

PROJETO DE LEI Nº 857/2019 PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

14 

 

Em face do exposto, opinamos pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei 

nº. 857/2019, de autoria da Exma. Deputada Janete de Sá, nos termos da 

fundamentação supra. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória, 22 de outubro de 2019. 

 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 
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