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PROJETO DE LEI Nº 297/2022
AUTOR: Deputado Carlos Von
EMENTA: Altera a Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe
sobre o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS, e dá outras providências, na forma que especifica.

1. RELATÓRIO

Trata-se do Projeto de Lei nº 297/2022, de autoria do Exmo. Deputado
Carlos Von, que altera a Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, com o objetivo de
reduzir para 17% (dezessete por cento) a alíquota do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, nas seguintes operações:

classificada no código 2710.00.03;
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a) nas operações internas, inclusive de importação, com gasolina,

b) nas operações internas, inclusive de importação, com álcool de todos os
tipos,

inclusive

o

álcool

carburante,

classificado

2207.10.0100 e 2207.10.9902, e

nos

códigos
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c) nas operações internas com energia elétrica, salvo as disposições das
alíneas “c” e “d” do inciso II;
O projeto foi protocolado no dia 28/06/2022 e lido no expediente da Sessão
Ordinária do dia 29/06/2022.
A Diretoria de Redação juntou o estudo de técnica legislativa das fls. 12/13,
ofertando sugestões apenas no tocante à redação proposta, sem alteração substancial
no projeto de lei.
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. 09, no qual admitiu a tramitação da proposição; entendendo,
a priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou um dos demais vícios previstos na
norma regimental.
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
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
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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.
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 ressaltado anteriormente, a propositura em questão tem por objetivo
reduzir para 17% (dezessete por cento) a alíquota do ICMS, nas seguintes operações:
d) nas operações internas, inclusive de importação, com gasolina,
classificada no código 2710.00.03;
e) nas operações internas, inclusive de importação, com álcool de todos os
tipos,

inclusive

o

álcool

carburante,

classificado

nos

códigos

2207.10.0100 e 2207.10.9902, e
f) nas operações internas com energia elétrica, salvo as disposições das
alíneas “c” e “d” do inciso II;
Verifica-se a competência do Estado para legislar sobre a matéria, por se
tratar de direito tributário e de imposto da competência Estadual, nos termos do art. 24,
inciso I, e art. 155, inciso II, ambos da Constituição da República, in verbis:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:
I-direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;
Art.155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal Instituir impostos sobre:
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(...)
II-operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação,
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.
(original sem destaque)

Tendo como parâmetro a Constituição Estadual, verifica-se também a
competência estadual, conforme o art. 55, inciso I, in verbis:

Art.55. Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador do
Estado, dispor sobre as matérias de competência do Estado, especialmente
sobre:
I-tributos, arrecadação e distribuição de rendas;
(original sem destaque)

Por tal razão, fica evidente que pode o Estado do Espírito Santo exercer
competência legislativa para tratar da matéria alvo do projeto em apreço, não havendo,
portanto, que se falar em inconstitucionalidade por vício de competência.
Superada a questão da competência legislativa, passa-se à análise da
inconstitucionalidade formal propriamente dita, que decorre da inobservância do devido
processo legislativo. Neste ponto, deve-se verificar se existe vício no procedimento de
elaboração da norma, seja na fase de iniciativa (vício formal subjetivo), seja em fases
posteriores (vício formal objetivo).
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 171. 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.
1

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.
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O art. 61, §1º, alínea b, da CF/88 determina serem de iniciativa reservada do
Presidente da República as leis que disponham sobre “organização administrativa e
judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da
administração dos Territórios”.
O Pretório Excelso tem como posicionamento já sedimentado que a
exclusividade em iniciar o processo legislativo sobre matéria tributária se aplica apenas
em relação às leis dos Territórios Federais:

a Constituição de 1988 admite a iniciativa parlamentar na instauração do
processo legislativo em tema de direito tributário. A iniciativa reservada,
por constituir matéria de direito estrito, não se presume e nem comporta
interpretação ampliativa, na medida em que, por implicar limitação ao poder de
instauração do processo legislativo, deve necessariamente derivar de norma
constitucional explicita e inequívoca. O ato de legislar sobre direito
tributário, ainda que para conceder benefícios jurídicos de ordem fiscal,
não se equipara, especialmente para os fins de instauração do respectivo
2
processo legislativo, ao ato de legislar sobre o orçamento do Estado.
(...). Processo Legislativo: matéria tributária: inexistência de reserva de
inciativa do Executivo, sendo impertinente a invocação do art. 61, § 1º, II,
“b”, da Constituição, que diz respeito exclusivamente aos Territórios
3
Federais.

Portanto, no âmbito da União, Estados-membros, DF e Municípios, a
iniciativa de leis sobre matéria tributária é concorrente entre os Chefes do Executivo e
os membros do Legislativo.
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.
Quanto à espécie normativa, a matéria deve ser normatizada por meio de lei
ordinária, estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com a Constituição Estadual.
2
3

STF. ADI 724-MC, rel. Min. Celso de Mello.
STF. ADI n. 3.205, rel. Min. Sepúlveda Pertence.
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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 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 vertente, cuida-se de proposição legislativa que tem por objetivo
reduzir para 17% (dezessete por cento) a alíquota do ICMS de operações envolvendo
produtos considerados essências pela LC nº 194/2022.
A Lei Complementar Federal nº 194/2022 promoveu alterações na Lei nº
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e na Lei Complementar
nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para considerar bens e serviços
essenciais os relativos aos combustíveis, à energia elétrica, às comunicações e ao
transporte coletivo, dentre outras. Observe, in verbis:
6
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Art. 1º A Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional),
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 18-A:
“Art. 18-A. Para fins da incidência do imposto de que trata o inciso
II do caput do art. 155 da Constituição Federal, os combustíveis, o
gás natural, a energia elétrica, as comunicações e o transporte
coletivo são considerados bens e serviços essenciais e
indispensáveis, que não podem ser tratados como supérfluos.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo:
I - é vedada a fixação de alíquotas sobre as operações referidas
no caput deste artigo em patamar superior ao das operações em
geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços;
II - é facultada ao ente federativo competente a aplicação de
alíquotas reduzidas em relação aos bens referidos no caput deste
artigo, como forma de beneficiar os consumidores em geral; e
III - é vedada a fixação de alíquotas reduzidas de que trata o inciso
II deste parágrafo, para os combustíveis, a energia elétrica e o gás
natural, em percentual superior ao da alíquota vigente por ocasião
da publicação deste artigo.”
Art. 2º A Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir),
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art.
3º
......................................................................................................
...........................................................................................................
........
IX - operações de qualquer natureza de que decorra a
transferência de bens móveis salvados de sinistro para
companhias seguradoras; e
X - serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais
vinculados às operações com energia elétrica.
.....................................................................................................”
(NR)
“Art. 32-A. As operações relativas aos combustíveis, ao gás
natural, à energia elétrica, às comunicações e ao transporte
coletivo, para fins de incidência de imposto de que trata esta Lei
Complementar, são consideradas operações de bens e serviços
essenciais e indispensáveis, que não podem ser tratados como
supérfluos.
§ 1º Para efeito do disposto neste artigo:
I - é vedada a fixação de alíquotas sobre as operações referidas
no caput deste artigo em patamar superior ao das operações em
geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços;
II - é facultada ao ente federativo competente a aplicação de
alíquotas reduzidas em relação aos bens referidos no caput deste
artigo, como forma de beneficiar os consumidores em geral; e
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III - é vedada a fixação de alíquotas reduzidas de que trata o inciso
II deste parágrafo, para os combustíveis, a energia elétrica e o gás
natural, em percentual superior ao da alíquota vigente por ocasião
da publicação deste artigo.
§ 2º No que se refere aos combustíveis, a alíquota definida
conforme o disposto no § 1º deste artigo servirá como limite
máximo para a definição das alíquotas específicas (ad rem) a que
se refere a alínea b do inciso V do caput do art. 3º da Lei
Complementar nº 192, de 11 de março de 2022.”

Esse diploma normativo veio dar aplicabilidade ao disposto na Constituição
Federal, art. 155, § 2º, inciso III, que dispõe, in verbis:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
(...)
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda
que as operações e as prestações se iniciem no exterior;
§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:
(...)
III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e
dos serviços;

O princípio da seletividade é o “instituto que versa sobre a possibilidade de
que se vale o legislador para atuar elevando ou diminuindo a carga tributária, por meio
de alíquota, tendo em vista a essencialidade dos bens e serviços”.4
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 714.139 (Tema 745 das
Repercussões Gerais) _em que se discute a validade da previsão contida na legislação
de ICMS de Santa Catarina que fixava para operações com energia elétrica e
comunicação alíquota de 25%, superior à aplicável à generalidade das operações
internas naquele estado, que era de 17%_ declarou a inconstitucionalidade da norma,
sob o fundamento de que, uma vez adotada a seletividade do ICMS, a essencialidade
do bem ou serviço deve ser necessariamente considerada na fixação da alíquota, como
previsto no artigo 155, §2º, inciso III, da Constituição Federal, o qual determina que o
4

link: https://www.migalhas.com.br/depeso/358181/o-icms-e-o-principio-da-seletividade-nos-setores-de-energia-eletrica.
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ICMS "poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos
serviços". Observe, in verbis:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 745. Direito
tributário. ICMS. Seletividade. Ausência de obrigatoriedade. Quando
adotada a seletividade, há necessidade de se observar o critério da
essencialidade e de se ponderarem as características intrínsecas do bem
ou do serviço com outros elementos. Energia elétrica e serviços de
telecomunicação. Itens essenciais. Impossibilidade de adoção de alíquota
superior àquela que onera as operações em geral. Eficácia negativa da
seletividade. 1. O dimensionamento do ICMS, quando presente sua
seletividade em função da essencialidade da mercadoria ou do serviço, pode
levar em conta outros elementos além da qualidade intrínseca da mercadoria
ou do serviço. 2. A Constituição Federal não obriga os entes competentes
a adotar a seletividade no ICMS. Não obstante, é evidente a preocupação
do constituinte de que, uma vez adotada a seletividade, haja a
ponderação criteriosa das características intrínsecas do bem ou serviço
em razão de sua essencialidade com outros elementos, tais como a
capacidade econômica do consumidor final, a destinação do bem ou
serviço e, ao cabo, a justiça fiscal, tendente à menor regressividade desse
tributo indireto. O estado que adotar a seletividade no ICMS terá de
conferir efetividade a esse preceito em sua eficácia positiva, sem deixar
de observar, contudo, sua eficácia negativa. 3. A energia elétrica é item
essencial, seja qual for seu consumidor ou mesmo a quantidade
consumida, não podendo ela, em razão da eficácia negativa da
seletividade, quando adotada, ser submetida a alíquota de ICMS superior
àquela incidente sobre as operações em geral. A observância da eficácia
positiva da seletividade – como, por exemplo, por meio da instituição de
benefícios em prol de classe de consumidores com pequena capacidade
econômica ou em relação a pequenas faixas de consumo –, por si só, não
afasta eventual constatação de violação da eficácia negativa da
seletividade. 4. Os serviços de telecomunicação, que no passado eram
contratados por pessoas com grande capacidade econômica, foram se
popularizando de tal forma que as pessoas com menor capacidade contributiva
também passaram a contratá-los. A lei editada no passado, a qual não se ateve
a essa evolução econômico-social para efeito do dimensionamento do ICMS,
se tornou, com o passar do tempo, inconstitucional. 5. Foi fixada a seguinte
tese para o Tema nº 745: Adotada pelo legislador estadual a técnica da
seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as
operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar
superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos
bens e serviços. 6. Recurso extraordinário parcialmente provido. 7. Modulação
dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do
exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do
5
início do julgamento do mérito (5/2/21).

5

STF. RE 714139, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021,

PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022.
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O STF, assim, considerou que, adotando o Estado a seletividade do ICMS
(prevendo alíquotas diferenciadas para operações com determinados bens e serviços),
não pode aplicar alíquotas maiores nas operações com bens essenciais.
O que a União fez, por meio da Lei Complementar nº 194/2022, foi
considerar bens e serviços essenciais, para efeito de fixação de alíquotas de ICMS, os
relativos aos combustíveis, à energia elétrica, às comunicações e ao transporte
coletivo, dentre outras.
Tal previsão traz repercussão no ICMS cobrado pelos Estados que adotarem
a essencialidade do produto ou serviço como critério para fixação de alíquotas; uma
vez que, nos termos da CF, os Estados não estão obrigados a utilizar esse critério.
Assim, adotando o Estado a essencialidade como critério para fixação de
alíquota do ICMS, a alíquota incidente sobre as operações com combustíveis, energia
elétrica, comunicações e transporte coletivo não poderá ser superior à incidente sobre
as operações em geral.
O Estado do Espírito Santo, na Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001,
previu alíquotas diferenciadas do ICMS, considerados determinados bens e serviços.
Ao adotar a seletividade do imposto, o critério não pode ser outro senão a
essencialidade, como estabelece o já citado art. 155, § 2, inciso III, da CF.
Todavia, as operações com certos bens essenciais _como é o caso das
operações internas, inclusive de importação, com gasolina, com álcool de todos os
tipos, inclusive o álcool carburante, e com energia elétrica_ estão sendo taxados com
alíquotas superiores ao de outras com bens sem essa essencialidade.
Nessa linha de raciocínio, o projeto de lei em apreço adequa a legislação do
ICMS estadual à Lei Complementar Federal nº 194/2022 e à jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, tornando a alíquota de bens tidos como essenciais não
superiores à de outros bens sem essa característica, dando concretude ao princípio da
10
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Federal, sendo, portanto,

materialmente constitucional.

2.3 DA JURIDICIDADE E DA LEGALIDADE
Quanto à legalidade, cumpre-nos tecer algumas observações relacionadas
ao cumprimento do disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual tem o seu
fundamento de validade previsto no art. 163, inc. I, da Constituição Federal,6
constituindo uma norma geral sobre finanças públicas que tem o propósito de garantir o
controle financeiro de todos os entes políticos, e que, por isso, todos devem se sujeitar.
Para se estabelecer alteração de alíquota que implique redução discriminada
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento
diferenciado, o legislador, ordinariamente, deve observar o art. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, o qual preceitua:
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza
tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva
iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de
diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na
estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não
afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de
diretrizes orçamentárias;
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período
mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da
elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de
tributo ou contribuição.
o

§ 1 A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido,
concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou
modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos
ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento
diferenciado.

6

Art. 163. Lei complementar disporá sobre:
I - finanças públicas;
(...)
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o

§ 2 Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata
o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só
entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado
inciso.
o

§ 3 O disposto neste artigo não se aplica:
I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do
art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1o;
II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos
custos de cobrança.
(original sem destaque)

Essa regra, contudo, foi excepcionada pela Lei Complementar nº 194/2022,
a qual excluiu, no exercício financeiro de 2022, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e os agentes públicos desses entes federados, da responsabilidade
administrativa,

civil,

criminal,

pelo

descumprimento

do

disposto

nos arts.

9º, 14, 23, 31 e 42 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), com relação à adequação das alíquotas do ICMS à
essencialidade dos produtos envolvidos nas operações. Observe, in verbis:
Art. 9º Exclusivamente no exercício financeiro de 2022, os Estados, o
Distrito Federal, os Municípios e os agentes públicos desses entes federados
não poderão ser responsabilizados administrativa, civil, criminalmente ou
nos termos da Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, pelo descumprimento do
disposto nos arts. 9º, 14, 23, 31 e 42 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
§ 1º A exclusão de responsabilização prevista no caput deste artigo também se
aplica aos casos de descumprimento dos limites e das metas relacionados com
os dispositivos nele enumerados.
§ 2º O previsto neste artigo será aplicável apenas se o descumprimento dos
dispositivos referidos no caput deste artigo resultar exclusivamente da perda de
arrecadação em decorrência do disposto nesta Lei Complementar.

Assim, podemos asseverar que não há obstáculo ao conteúdo ou à forma
do Projeto de Lei em epígrafe, uma vez que atende a todos os pressupostos
estabelecidos na legislação.

2.4. DA TÉCNICA LEGISLATIVA
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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,
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 as regras do art. 7º da LC nº 95/1998, pois o primeiro artigo do
texto indica o objeto da proposição e o respectivo âmbito de aplicação, a matéria
tratada não está disciplinada em outro diploma normativo, a proposição não contém
matéria estranha ao seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou
conexão.
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.
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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, adota-se o Estudo de Técnica
Legislativa elaborado pela Diretoria de Redação (fls. 12/13), ficando evidenciado o
atendimento às regras previstas na Lei Complementar nº 95/98, que rege a redação
dos atos normativos.

3. CONCLUSÃO

Em

face

do

exposto,

opina-se

pela

CONSTITUCIONALIDADE,

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei nº.
297/2022, de autoria do Exmo. Deputado Carlos Von, nos termos da fundamentação
supra.
É o entendimento que se submete à consideração superior.
Vitória, 6 de julho de 2022.

Liziane Maria Barros de Miranda
Procuradora da Assembleia Legislativa ES
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