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Projeto de Lei nº 1030/2019  
Autor: Deputado Delegado  Lorenzo Pazolini 
Assunto: “Institui a Política Estadual de 
Desenvolvimento Sustentável da Pesca no 
Estado do Espírito Santo..” 

 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

 

O Deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre intenção de 

dispor sobre a instituição da “Política Estadual de Desenvolvimento Sustentável da 

Pesca no Estado do Espírito Santo”, objetivando promover o desenvolvimento 

sustentável da atividade pesqueira como forma de promoção de programas de inclusão 

social, de qualidade de vida das comunidades pesqueiras, de geração de trabalho e 

renda e de conservação da biodiversidade aquática para o usufruto desta e das 

gerações futuras.  

 

Nestes termos, a proposição legislativa passaria a ser aplicável a toda atividade de 

pesca exercida no Estado do Espírito Santo, incluindo a faixa marítima da zona 

costeira, em conformidade com o disposto no art. 3º, inciso I, do Decreto Federal nº 

5.300, de 7 de dezembro de 2004, e no art. 1º da Lei Federal nº 8.617, de 4 de janeiro 

de 1993; e, para tanto, desenvolve os parâmetros regulatórios inerentes ao seu objeto 

normativo. 

A Procuradora designada emitiu consubstanciado parecer técnico jurídico pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei 

nº 1030/2019, com apresentação de emendas modificativas ao art. 5º e ao art. 18 do 

texto original, visando, respectivamente, a adequação terminológica (definições) 

empregada pela Lei Federal nº 11.959/2009 e previsão de prazo razoável de vacatio 

legis. Em tempo, registramos que a Procuradora carregou a sua fundamentação tanto 

com adequada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto com legislação 

pertinente. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
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Ex positis, por me perfilhar ao entendimento da Procuradora designada, opino pelo 

ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico pela mesma exarada (fls. 45 a 63 dos 

autos eletrônicos), com a adoção das Emendas contidas na conclusão do referido 

parecer. 

 

Vitória (ES), 30 de janeiro de 2020. 

 
 

Procurador Gustavo Merçon 
Subcoordenador da Setorial Legislativa 
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