
 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei nº 22 2019 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

 

PROCURADORIA GERAL 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Avenida Américo Buaiz - nº. 205 - Palácio Domingos Martins, Enseada do Suá - Vitória/ES - CEP 29.050-950 
Tel.: (27) 3382-3723 / 3724 / 3725 – Fax: (27) 3382-3723 – Website: www.al.es.gov.br 

PARECER TÉCNICO 

 

Projeto de Lei nº 22/2019 

Autora: Deputado Estadual Bruno Lamas 

Assunto: Dispõe sobre a proibição de utilização de barragens de rejeitos no 

Estado do Espírito Santo. 

 

1. RELATÓRIO 

Trata-se do Projeto de Lei nº 22/2019, de autoria do Deputado Estadual 

Bruno Lamas, que tem por finalidade proibir a utilização de barragens de rejeitos no 

Estado do Espírito Santo, nos seguintes termos: 

Art. 1º Fica proibida a utilização de barragens de rejeitos em todo o Estado 
do Espírito Santo.  
 
Art. 2° As empresas terão o prazo de um ano, a partir da publicação desta lei, 
para se adequarem a novas técnicas para descarte dos materiais.  
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor, após a data de sua publicação. 
 

Em sua justificativa, o autor argumenta: 

“O Brasil é um país com aproximadamente 24 mil barragens 
registradas, que servem a diferentes propósitos. Desse total, 790 aparatos 
são de contenção de rejeitos de mineração (...). 

Analisando as barragens da mineração mais de perto, é possível 
dizer que 204 têm potencialidade de dano alto, seja ao meio ambiente ou 
para pessoas, caso haja algum acidente. 

(...)Além do potencial dano ao meio ambiente e à população, o 
relatório da ANA também categorizou barragens de rejeitos de minério de 
acordo com o nível de risco na manutenção. De acordo com as 
classificações, uma barragem pode oferecer potencial alto de dano por estar 
em meio à natureza, por exemplo, porém ser de baixo risco de operação, 
devido à segurança na utilização dos equipamentos.” 

 
 

A matéria foi protocolada no dia 05.02.2019 e lida no expediente da 

sessão ordinária do dia 07.02.2019. Não consta, nos autos, até o presente momento, 
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evidência de publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL. Ressalta-

se, porém, que a mesma não prescinde de publicação, nos termos do art. 149 do 

Regimento Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009). A Diretoria de Redação 

ofereceu estudo de técnica legislativa no dia 12.02.2019. 

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-me 

examiná-la e oferecer parecer técnico. 

É o relatório.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

Preliminarmente, é conveniente consignar que esta manifestação toma 

por base, exclusivamente, os elementos que constam até a presente data nos autos 

do Projeto de Lei no. 22/2019 e que incumbe a esta Procuradoria prestar consultoria 

sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e 

oportunidade dos atos praticados no âmbito desta ALES, nem analisar aspectos 

econômicos ou de natureza eminentemente técnico-administrativa. 

 

2.1. Constitucionalidade Formal 

Verifica-se a inconstitucionalidade formal quando ocorre algum tipo de 

vício no processo de formação das normas, seja no processo legislativo de sua 

elaboração, seja em razão de sua elaboração por autoridade incompetente. 

A inconstitucionalidade formal orgânica decorre da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato. Faz-se necessário verificar, aqui, 

se a competência para elaboração do Projeto de Lei é da União, do Estado ou de 

Município. 
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Dentro do panorama de distribuição de competências erigido pela 

CRFB/1988, em especial com base no que determina o princípio federativo 

estabelecido expressamente em seus arts. 1º1 e 252, tem-se que a autonomia 

legislativa de cada ente federativo é assegurada nos termos da Carta da República, 

desde que atendidos os seus preceitos e princípios. 

A propositura em questão objetiva proibir a utilização de barragens de 

rejeitos em todo o Estado do Espírito Santo. 

A matéria tem como principal finalidade a proteção ao meio ambiente.  

Rejeito é um tipo específico de resíduo sólido – quando todas as 

possibilidades de reaproveitamento ou reciclagem já tiverem sido esgotadas e não 

apresenta condições para reinserção na cadeia produtiva, seja por excesso de 

contaminação ou pela perda de suas características físico-química. Não havendo 

solução final para o item ou parte dele, trata-se de um rejeito, e a única destinação 

plausível é a disposição final, que deve ser feita de maneira que não prejudique o 

meio ambiente. 

Segundo afirmou José Roberto Jorge, gerente de operações da AGERH 

(Agência Estadual de Recursos Hídricos) em reunião da Comissão de Agricultura 

desta ALES, realizada em 19.02.2019, no ES ainda não existem barragens de 

rejeitos. 

A CRFB/1988, em seu art. 24, VI e VIII estabelece a competência 

legislativa concorrente para tratar da matéria. In verbis:  

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;  
(...) 

                                           
1 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. 
2 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. 

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 
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VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao 
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico; 
(...) 
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União 
limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não 
exclui a competência suplementar dos Estados. 
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão 
a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a 
eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 

 
 

Nesse sentido, a competência estadual é suplementar, cabendo à União a 

edição de normas gerais.  

Sobre o tema barragens, a União editou a Lei Federal no. 12.334/2010, 

que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens destinadas à 

acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de 

rejeitos e à acumulação de resíduos industriais, cria o Sistema Nacional de 

Informações sobre Segurança de Barragens e dá outras providências.  

A Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei nº 12.334/2010) cria 

regras para a acumulação de água, de resíduos industriais e a disposição final ou 

temporária de rejeitos. Também estabelece que a Agência Nacional de Águas (ANA) 

é a responsável por organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações 

sobre Segurança de Barragens (SNISB); promover a articulação entre os órgãos 

fiscalizadores de barragens; coordenar a elaboração do Relatório de Segurança de 

Barragens; e receber denúncias dos demais órgãos ou entidades fiscalizadores 

sobre qualquer não conformidade que implique em risco imediato à segurança ou 

qualquer acidente ocorrido nas barragens. 

O art. 3º da Lei Federal no. 12.334/2010 assim estabelece: 

Art. 3º São objetivos da Política Nacional de Segurança de Barragens 
(PNSB): 
I - garantir a observância de padrões de segurança de barragens de 
maneira a reduzir a possibilidade de acidente e suas consequências; 
II - regulamentar as ações de segurança a serem adotadas nas fases 
de planejamento, projeto, construção, primeiro enchimento e primeiro 
vertimento, operação, desativação e de usos futuros de barragens em 
todo o território nacional; 
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III - promover o monitoramento e o acompanhamento das ações de 
segurança empregadas pelos responsáveis por barragens; 
IV - criar condições para que se amplie o universo de controle de 
barragens pelo poder público, com base na fiscalização, orientação e 
correção das ações de segurança; 
V - coligir informações que subsidiem o gerenciamento da segurança 
de barragens pelos governos; 
VI - estabelecer conformidades de natureza técnica que permitam a 
avaliação da adequação aos parâmetros estabelecidos pelo poder 
público; 
VII - fomentar a cultura de segurança de barragens e gestão de 
riscos. 
 
 

A norma federal em nenhum momento proíbe a construção ou a 

existência de barragens de rejeitos. Ao contrário, estabelece condições e critérios 

para a segurança de uma barragem, que devem ser consideradas nas suas fases de 

planejamento, projeto, construção, primeiro enchimento e primeiro vertimento, 

operação, desativação e de usos futuros. Cria sistema de classificação de risco e 

política de fiscalização para as barragens, bem como estabelece regras para o plano 

de segurança da barragem.  

O art. 18 da referida Lei assim determina: 

Art. 18 A barragem que não atender aos requisitos de segurança nos 
termos da legislação pertinente deverá ser recuperada ou desativada 
pelo seu empreendedor, que deverá comunicar ao órgão fiscalizador 
as providências adotadas. 
§ 1º A recuperação ou a desativação da barragem deverá ser objeto 
de projeto específico. 
§ 2º Na eventualidade de omissão ou inação do empreendedor, o 
órgão fiscalizador poderá tomar medidas com vistas à minimização 
de riscos e de danos potenciais associados à segurança da 
barragem, devendo os custos dessa ação ser ressarcidos pelo 
empreendedor. 
 
 

A despeito do grande número de trabalhos doutrinários sobre o tema, a 

compreensão do que sejam normas gerais continua nebulosa, ante a dificuldade de 

se fornecer uma definição que, nos casos concretos, confira ao aplicador do Direito 

total segurança na classificação, como gerais, das normas constantes de legislação 

editada pelo Congresso Nacional, com base na competência para expedir normas 

dessa natureza.  
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Em estudo sobre competência legislativa para tratar de normas gerais, 

RESENDE3 afirma que, na determinação do conceito constitucional de norma geral, 

nem sempre o grau de abstração com que a matéria é disciplinada será um critério 

adequado, devendo-se atentar para a existência de razões motivadoras do 

estabelecimento de uma disciplina uniforme, ainda que o objeto seja regulado de 

forma minuciosa. Bem por isso, Luís Roberto Barroso afirma que, no exercício da 

competência para editar normas gerais sobre meio ambiente, cabe à União não 

apenas instituir linhas orientadoras para a atividade legislativa dos Estados, mas 

também dispor diretamente sobre as matérias que exijam logicamente a instituição 

de regramento uniforme, pois, no caso de atividades que devam ser desenvolvidas 

nacionalmente, de forma contínua e interligada, as exigências impostas pelo Poder 

Público em matéria ambiental devem ser naturalmente homogêneas. 

Com efeito, constitui elemento conceitual das normas gerais o âmbito 

nacional de sua vigência, a sua aplicação uniforme em todo o território brasileiro. A 

própria expressão “norma geral” aponta para o seu alcance nacional, contrapondo-

se o geral ao parcial, ao particular ou peculiar. Em sede de competência 

concorrente, normas destinadas especificamente a regular realidades verificáveis 

em âmbito local ou regional devem ser obra do legislador estadual. 

A regra é que os Estados-membros e o Distrito Federal podem 

complementar a legislação federal editada pela União. As normas estaduais não 

podem, contudo, contrariar as normas gerais elaboradas pela União. Somente na 

hipótese de inexistência de lei federal é que os Estados exercerão a competência 

legislativa plena (art. 24, § 3º, CF/88).  

A inobservância dos limites constitucionais impostos ao exercício da 

competência concorrente, ou seja, a invasão do campo de atuação alheio, implica a 

inconstitucionalidade formal da lei. 

As normas suplementares estaduais podem ser mais restritivas que as 

normas gerais federais, ampliando a proteção, estabelecendo novas restrições e 

                                           
3
 REZENDE, R. M. Normas Gerais Revisitadas: A Competência Legislativa em Matéria Ambiental. Brasília: Núcleo de Estudos e 

Pesquisas/CONLEG/Senado, fevereiro/2013 (Texto para Discussão no. 121). 
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condições ao exercício da atividade, bem como regras de segurança e fiscalização 

mais exigentes, desde que não sejam incompatíveis com a norma geral.  

Ou seja, em regra Estados-membros não têm competência legislativa 

para proibir uma atividade que foi expressamente autorizada pela norma geral da 

União. Se a lei federal admite, ainda que de modo restrito, determinada situação, 

isso significa que a lei estadual ou municipal não poderia proibi-la totalmente. Ao agir 

assim, a lei estadual estaria contrariando a norma geral fixada pela União.  

A lei estadual deve suplementar a norma geral, e não contrariá-la ou 

substitui-la.  

Porém, recentemente o Supremo Tribunal Federal (STF) mudou seu 

entendimento sobre competência legislativa estadual em relação ao tema amianto, 

que é matéria de cunho ambiental e de saúde. Vejamos. 

O Estado de São Paulo editou a Lei no. 10.813/2001, a qual foi alvo da 

ADI 2656 no Supremo Tribunal Federal. Segue ementa: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI PAULISTA. PROIBIÇÃO 
DE IMPORTAÇÃO, EXTRAÇÃO, BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO, 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS CONTENDO QUALQUER 

TIPO DE AMIANTO. GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS. 

LEGITIMIDADE ATIVA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. 1. Lei 

editada pelo Governo do Estado de São Paulo. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade proposta pelo Governador do Estado de Goiás. Amianto 
crisotila. Restrições à sua comercialização imposta pela legislação paulista, 
com evidentes reflexos na economia de Goiás, Estado onde está localizada a 
maior reserva natural do minério. Legitimidade ativa do Governador de Goiás 
para iniciar o processo de controle concentrado de constitucionalidade e 
pertinência temática. 2. Comercialização e extração de amianto. Vedação 
prevista na legislação do Estado de São Paulo. Comércio exterior, minas e 
recursos minerais. Legislação. Matéria de competência da União (CF, artigo 
22, VIII e XIII). Invasão de competência legislativa pelo Estado-membro. 
Inconstitucionalidade. 3. Produção e consumo de produtos que utilizam 
amianto crisotila. Competência concorrente dos entes federados. 
Existência de norma federal em vigor a regulamentar o tema (Lei nº 
9.055/95). Conseqüência. Vício formal da Lei Paulista, por ser apenas de 
natureza supletiva (CF, artigo 24, §§ 1º e 4º) a competência estadual para 
editar normas gerais sobre a matéria. 4. Proteção e defesa da saúde 
pública e meio ambiente. Questão de interesse nacional. Legitimidade da 
regulamentação geral fixada no âmbito federal. Ausência de justificativa 
para tratamento particular e diferenciado pelo Estado de São Paulo. 5. 
Rotulagem com informações preventivas a respeito dos produtos que 
contenham amianto. Competência da União para legislar sobre comércio 
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interestadual (CF, artigo 22, VIII). Extrapolação da competência concorrente 
prevista no inciso V do artigo 24 da Carta da República, por haver norma 
federal regulando a questão.(STF; ADI 2656; SP; Tribunal Pleno; Rel. Min. 
Maurício Corrêa; Julg. 08/05/2003; DJU 01/08/2003; p. 00117) 

 

Nesse sentido, outros julgados do STF firmaram sempre o mesmo 

entendimento em vasta jurisprudência a respeito do tema: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 2.210/01, DO 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. OFENSA AOS ARTIGOS 22, I E XII. 
25, § 1º; 170, CAPUT, II E IV. 1º; 18 E 5º CAPUT, II E LIV. INEXISTÊNCIA. 
AFRONTA À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DA UNIÃO 
PARA EDITAR NORMAS GERAIS REFERENTES À PRODUÇÃO E 
CONSUMO, À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE DA 
POLUIÇÃO E À PROTEÇÃO E DEFESA DA SAÚDE. ARTIGO 24, V, VI E XII 
E §§ 1º E 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Não cabe a esta Corte dar a 
última palavra a respeito das propriedades técnico-científicas do elemento em 
questão e dos riscos de sua utilização para a saúde da população. Os estudos 
nesta seara prosseguem e suas conclusões deverão nortear as ações das 
autoridades sanitárias. Competência do Supremo Tribunal Federal circunscrita 
à verificação da ocorrência de contraste inadmissível entre a Lei em exame e 
o parâmetro constitucional. Sendo possível a este Supremo Tribunal, pelos 
fatos narrados na inicial, verificar a ocorrência de agressão a outros 
dispositivos constitucionais que não os indicados na inicial, verifica-se que ao 
determinar a proibição de fabricação, ingresso, comercialização e 
estocagem de amianto ou de produtos à base de amianto, destinados à 
construção civil, o Estado do Mato Grosso do Sul excedeu a margem de 
competência concorrente que lhe é assegurada para legislar sobre 
produção e consumo (art. 24, V); proteção do meio ambiente e controle 
da poluição (art. 24, VI); e proteção e defesa da saúde (art. 24, XII). A Lei 
nº 9.055/95 dispôs extensamente sobre todos os aspectos que dizem 
respeito à produção e aproveitamento industrial, transporte e 
comercialização do amianto crisotila. A legislação impugnada foge, e 
muito, do que corresponde à legislação suplementar, da qual se espera 
que preencha vazios ou lacunas deixados pela legislação federal, não 
que venha a dispor em diametral objeção a esta. Compreensão que o 
Supremo Tribunal tem manifestado quando se defronta com hipóteses 
de competência legislativa concorrente. Precedentes: ADI 903/MG-MC e 
ADI 1.980/PR-MC, ambas de relatoria do eminente Ministro Celso de Mello. 
Ação Direta de Inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente 
procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 1º e de seus §§ 1º, 
2º e 3º, do art. 2º, do art. 3º e §§ 1º e 2º e do parágrafo único do art. 5º, todos 
da Lei nº 2.210/01, do Estado do Mato Grosso do Sul. (STF; ADI 2396; MS; 
Tribunal Pleno; Rel. Min. Ellen Gracie; Julg. 08/05/2003; DJU 01/08/2003; p. 
00100) 

 

EMENTA: 1. ADIN. Legitimidade ativa de Governador de Estado e pertinência 
temática. Presente a necessidade de defesa de interesses do Estado, ante a 
perspectiva de que a lei impugnada venha a importar em fechamento de um 
mercado consumidor de produtos fabricados em seu território, com prejuízo à 
geração de empregos, ao desenvolvimento da economia local e à 
arrecadação tributária estadual, reconhece-se a legitimidade ativa do 
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Governador do Estado para propositura de ADIn. Posição mais abrangente 
manifestada pelo Min. Sepúlveda Pertence. 2. Caráter interventivo da ação 
não reconhecido. 3. Justificação de urgência na consideração de prejuízo 
iminente à atividade produtiva que ocupa todo um município goiano e 
representa ponderável fonte de arrecadação tributária estadual. 4. ADIN. 
Cognição aberta. O Tribunal não está adstrito aos fundamentos invocados 
pelo autor, podendo declarar a inconstitucionalidade por fundamentos diversos 
dos expendidos na inicial. 5. Repartição das Competências legislativas. CF 
arts. 22 e 24. Competência concorrente dos Estados-membros. Produção 
e consumo (CF, art. 24, V); proteção de meio ambiente (CF, art. 24, VI); e 
proteção e defesa da saúde (CF, art. 24, XII). No sistema da CF/88, como 
no das anteriores, a competência legislativa geral pertence à União 
Federal. A residual ou implícita cabe aos Estados que "podem legislar 
sobre as matérias que não estão reservadas à União e que não digam 
respeito à administração própria dos Municípios, no que concerne ao 
seu peculiar interesse" (Representação nº 1.153-4/RS, voto do Min. Moreira 
Alves). O espaço de possibilidade de regramento pela legislação 
estadual, em casos de competência concorrente abre-se: (1) toda vez 
que não haja legislação federal, quando então, mesmo sobre princípios 
gerais, poderá a legislação estadual dispor; e (2) quando, existente 
legislação federal que fixe os princípios gerais, caiba complementação 
ou suplementação para o preenchimento de lacunas, para aquilo que não 
corresponda à generalidade; ou ainda, para a definição de peculiaridades 
regionais. Precedentes. 6. Da legislação estadual, por seu caráter 
suplementar, se espera que preencha vazios ou lacunas deixados pela 
legislação federal, não que venha dispor em diametral objeção a esta. 
Norma estadual que proíbe a fabricação, ingresso, comercialização e 
estocagem de amianto ou produtos à base de amianto está em flagrante 
contraste com as disposições da Lei federal nº 9.055/95 que 
expressamente autoriza, nos seus termos, a extração, industrialização, 
utilização e comercialização da crisotila. 7. Inconstitucionalidade aparente 
que autoriza o deferimento da medida cautelar. 8. Medida liminar parcialmente 
deferida para suspender a eficácia do artigo 1º, §§ 1º, 2º e 3º, do art. 2º, do 
art. 3º, §§ 1º e 2º e do parágrafo único do art. 5º, todos da Lei nº 2.210/01, do 
Estado do Mato Grosso do Sul, até julgamento final da presente ação 
declaratória de inconstitucionalidade. (ADI 2396 MC / MS - MATO GROSSO 
DO SUL MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE Julgamento: 
26/09/2001 Órgão Julgador:  Tribunal Pleno Publicação DJ 14-12-2001 PP-
00023          EMENT VOL-02053-03 PP-00605) 
 
 

Contudo, nos julgamentos da ADI 3937/SP (em 24.08.2017) e das ADI 

3406/RJ e 3470/RJ (em 29.11.2017), o STF mudou seu entendimento e admitiu que 

leis estaduais que proíbem o uso do amianto são constitucionais, e declarou 

inconstitucional o art. 2º. da Lei Federal no. 9.055/1995, considerando que esse 

dispositivo não é, atualmente, compatível com a CRFB/1988. 

Nos dias atuais, existe um consenso científico dos órgãos nacionais e 

internacionais de proteção à saúde geral e saúde do trabalhador no sentido de que a 

crisotila (espécie de amianto permitida pelo art. 2º da Lei nº 9.055/95) é altamente 
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cancerígena, não se podendo falar que exista a possibilidade de seu uso seguro. De 

acordo com a OMS, não há possibilidade de uso seguro da fibra, pois não há níveis 

de utilização nos quais o risco de câncer esteja ausente, e a única forma eficaz para 

eliminar as doenças relacionadas com essas fibras minerais é o abandono da 

utilização de todas as espécies de amianto. O uso de amianto também provoca 

riscos ao meio ambiente.  

Antigamente, havia precedentes do STF afirmando que esse dispositivo 

da lei federal era constitucional. A Corte, contudo, agora mudou de entendimento, 

passando a admitir que o art. 2º da Lei nº 9.055/1995 passou por um processo de 

inconstitucionalização e, no momento atual, não mais se compatibiliza com a 

Constituição de 1988.  

Algumas vezes pode acontecer de uma lei que antes era reconhecida 

como constitucional passar a ser considerada incompatível com a Constituição. Esse 

fenômeno pode ocorrer, basicamente, por duas razões: i) em virtude de mudança no 

parâmetro de controle (mudança na CF) ou ii) por força de alterações nas relações 

fáticas subjacentes à norma jurídica, ou seja, mudanças no cenário jurídico, político, 

econômico ou social do país. 

O art. 2º. Da Lei nº 9.055/95 passou por um processo de 

inconstitucionalização em razão da alteração no substrato fático do presente caso 

(segunda hipótese acima descrita). Isso porque antigamente havia menos 

informações acerca dos riscos do amianto do que existem atualmente, o que reforça 

a necessidade do banimento de sua utilização, já que atualmente, o consenso 

científico é no sentido da impossibilidade técnica do uso seguro da crisotila e da 

existência de substitutivo idôneo.  

Portanto, na acepção moderna do mais recente entendimento do STF 

sobre inconstitucionalidade superveniente, uma lei ou ato normativo que foi 

considerado constitucional pelo STF pode, com o tempo e as importantes mudanças 

verificadas no cenário jurídico, político, econômico e social do país, tornar-se 

inconstitucional em um novo exame do tema. 
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Esta é uma das ementas: 

EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 3.579/2001 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SUBSTITUIÇÃO PROGRESSIVA DA 
PRODUÇÃO E DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTENDO 
ASBESTO/AMIANTO. (...) ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL POR USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. 
INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. ART. 24, 
V, VI E XII, E §§ 1º A 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. (...) REGIME 
PROTETIVOS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. INOBSERVÂNCIA. ART. 2º 
DA LEI Nº 9.055/1995. PROTEÇÃO INSUFICIENTE. ARTS. 6º, 7º, XXII, 196 E 
225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE 
MATERIAL DA LEI FLUMINENSE Nº 3.579/2001. IMPROCEDÊNCIA. 
DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º 
DA LEI Nº 9.055/1995. EFEITO VINCULANTE E ERGA OMNES. 1. (...) 2. 
Alegação de inconstitucionalidade formal por usurpação da competência da 
União. Competência legislativa concorrente (art. 24, V, VI e XII, e §§ 1º a 4º, 
da CF). A Lei n° 3.579/2001, do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a 
progressiva substituição da produção e do uso do asbesto/amianto no âmbito 
do Estado, veicula normas incidentes sobre produção e consumo, proteção do 
meio ambiente, controle da poluição e proteção e defesa da saúde, matérias a 
respeito das quais, a teor do art. 24, V, VI e XII, da CF, compete à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente. 3. No modelo 
federativo brasileiro, estabelecidas pela União as normas gerais para 
disciplinar a extração, a industrialização, a utilização, a comercialização e o 
transporte do amianto e dos produtos que o contêm, aos Estados compete, 
além da supressão de eventuais lacunas, a previsão de normas destinadas a 
complementar a norma geral e a atender as peculiaridades locais, respeitados 
os critérios da preponderância do interesse local, do exaurimento dos efeitos 
dentro dos respectivos limites territoriais e da vedação da proteção 
insuficiente. Ao assegurar nível mínimo de proteção a ser 
necessariamente observado em todos os Estados da Federação, a Lei nº 
9.055/1995, na condição de norma geral, não se impõe como obstáculo à 
maximização dessa proteção pelos Estados, ausente eficácia preemptiva 
da sua atuação legislativa, no exercício da competência concorrente. A Lei nº 
3.579/2001 do Estado do Rio de Janeiro não excede dos limites da 
competência concorrente suplementar dos Estados, consentânea a proibição 
progressiva nela encartada com a diretriz norteadora da Lei nº 9.055/1995 
(norma geral), inocorrente afronta ao art. 24, V, VI e XII, e §§ 2º, 3º e 4º, da 
CF. 4. (...) 6. À mesma conclusão de ausência de inconstitucionalidade formal 
conduz o entendimento de que inconstitucional, e em consequência nulo e 
ineficaz, o art. 2º da Lei nº 9.055/1995, a atrair por si só a incidência do art. 24, 
§ 3º, da Lei Maior, segundo o qual “inexistindo lei federal sobre normas gerais, 
os Estados exercerão a competência legislativa plena”. Afastada, também por 
esse fundamento, a invocada afronta ao art. 24, V, VI e XII, e §§ 1º a 4º, da 
CF. 7. Constitucionalidade material da Lei fluminense nº 3.579/2001. À luz do 
conhecimento científico acumulado sobre a extensão dos efeitos 
nocivos do amianto para a saúde e o meio ambiente e à evidência da 
ineficácia das medidas de controle nela contempladas, a tolerância ao 
uso do amianto crisotila, tal como positivada no art. 2º da Lei nº 
9.055/1995, não protege adequada e suficientemente os direitos 
fundamentais à saúde e ao meio ambiente equilibrado (arts. 6º, 7º, XXII, 
196, e 225 da CF), tampouco se alinha aos compromissos internacionais 
de caráter supralegal assumidos pelo Brasil e que moldaram o conteúdo 
desses direitos, especialmente as Convenções nºs 139 e 162 da OIT e a 
Convenção de Basileia. Inconstitucionalidade da proteção insuficiente. 
Validade das iniciativas legislativas relativas à sua regulação, em qualquer 
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nível federativo, ainda que resultem no banimento de todo e qualquer uso do 
amianto. 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente, com 
declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 9.055/1995 a 
que se atribui efeitos vinculante e erga omnes. (ADI 3470, Relator(a): Min. 
ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2017, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019) 
 

Voltando ao tema “barragens de rejeitos” da presente proposição, 

tomando por analogia o mesmo entendimento recentemente adotado pelo STF, 

entendemos pela possibilidade de competência estadual suplementar para editar 

norma que esteja em colisão com as normas gerais editadas pela União sobre a 

matéria, considerando os fatos recentes ocorridos no Brasil. 

Assim, pode-se dizer que, no caso concreto das barragens de rejeitos, 

houve importantes mudanças verificadas no cenário jurídico, político, econômico e 

social do país desde 2010, ano de edição da Lei Federal no. 12.334, notadamente os 

acidentes com as barragens de Mariana e Brumadinho, que ceifaram centenas de 

vidas e causaram impacto ambiental irreversível e sem precedentes na história do 

país. 

Dito isso, conclui-se, com suporte nos precedentes recentes do STF, que 

pode o Estado do Espírito Santo exercer sua competência legislativa suplementar 

para tratar da matéria alvo do Projeto de Lei no. 22/2019, não havendo, portanto, que 

se falar em inconstitucionalidade por vício de competência, conforme art. 24, VI e 

VIII, §§ 1º. e 2º. da CRFB/1988. 

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, isto é, 

da iniciativa para deflagrar o presente Projeto de Lei, tem-se que a Constituição 

Federal, assim como a Constituição Estadual, asseguram a independência dos 
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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 

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. 

Cabe destacar que a jurisprudência do STF 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. 

                                           
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. 
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. 
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No caso em exame, não se vislumbra encontrar-se dentre aquelas cuja 

iniciativa é reservada ao Chefe do Executivo, pois a aprovação desta Lei não criará 

nova atribuição a órgão do Executivo.  

Dessa forma, entendemos possível a iniciativa parlamentar para tratar da 

matéria alvo do Projeto de Lei no. 22/2019  

Constatada a competência legislativa do Estado do Espírito Santo e a 

possibilidade de iniciativa parlamentar para apresentar o presente Projeto de Lei, 

não há que se falar em vício de inconstitucionalidade formal orgânica ou em vício 

formal subjetivo.  

Em relação à espécie normativa adequada para tratar da matéria, 

observa-se que o Projeto de Lei nº 22/2019 não pretende emendar a Constituição 

Estadual, nem se amolda às hipóteses previstas no art. 68, parágrafo único da 

CE/19898, reservadas à lei complementar. Assim, deve a matéria ser objeto de lei 

ordinária, sendo a proposição constitucional neste aspecto. 

Em relação aos demais requisitos formais atinentes ao processo 

legislativos, tem-se: 

- regime inicial de tramitação da matéria: em princípio, deverá seguir o 

regime de tramitação ordinário, nos termos do art. 1489 do Regimento Interno da 

ALES (Resolução no. 2.700/2009), podendo ser solicitado o requerimento de 

                                           
8 Art. 68.  As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa e receberão numeração 
sequencial distinta da atribuída às leis ordinárias. 

Parágrafo único.São leis complementares, entre outras de caráter estrutural, as seguintes: 

I - lei do sistema financeiro e do sistema tributário estadual; 

II - lei de organização judiciária; 

III - estatuto e lei orgânica do Ministério Público; 

IV - lei orgânica do Tribunal de Contas; 
V - lei orgânica da Procuradoria-Geral do Estado; 

VI - lei orgânica da Defensoria Pública; 
VII - estatuto e lei orgânica do Magistério Público; 

VIII - estatuto dos funcionários públicos civis do Estado; 

IX - estatuto e lei orgânica da Polícia Civil; 
X - estatuto e lei orgânica da Polícia Militar; 

XI - Estatuto e Lei Orgânica do Corpo de Bombeiros Militar. 
9 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: 
I - de urgência; 

II - ordinária; 

III - especial. 
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urgência, nos termos do art. 22110, observado o disposto no art. 22311 do Regimento 

Interno da ALES. 

- quorum para aprovação da matéria: em linha com o art. 19412 do 

Regimento Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009), as deliberações deverão 

ser tomadas por maioria simples dos membros da Casa, desde que presente a 

maioria absoluta dos Deputados.  

- processo de votação a ser utilizado: conforme a inteligência do art. 

200, l13, do Regimento Interno, o processo a ser utilizado deve ser, em princípio, o 

simbólico, podendo ser convertido em nominal, nos termos do art. 202, II14 do RI. 

Conclui-se, portanto, pela constitucionalidade formal da proposição. 

 

2.2. 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. 

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. 

                                           
10 Art. 221. O requerimento de urgência somente poderá ser submetido ao Plenário se for apresentado: 

I - pela Mesa; 

II - por líder; 
III - por comissão competente para opinar sobre o mérito da proposição; 

IV - por um décimo dos membros da Assembleia Legislativa. 
11 Art. 223. Não será aceito requerimento de urgência, já havendo dez projetos incluídos nesse regime. 
12 Art. 194. As deliberações, salvo disposições em contrário, serão tomadas por maioria dos votos, presente, no mínimo, a maioria absoluta 

dos Deputados. 
13 Art. 200. São dois os processos de votação: 

I - simbólico; e 

II - nominal; 
14 Art. 202. A votação nominal será utilizada: 

I - nos casos em que seja exigido quorum especial para votação, à exceção dos previstos neste Regimento; 

II - por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Deputado. 
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Não há que se falar em ofensa a direitos e garantias estabelecidos nas 

Constituições Federal e Estadual, tampouco à isonomia, ao direito adquirido, ao ato 

jurídico perfeito e à coisa julgada. 

Como se trata de matéria atinente a meio ambiente, não ocorre violação a 

Direitos Humanos previstos na Constituições Federal ou Estadual. 

Sobre a vigência da lei, a previsão de que deve entrar em vigor na data 

de sua publicação será abordada adiante, quando da análise da técnica legislativa. 

Cabe destacar que, como a propositura não pretende atingir situações pretéritas, é 

materialmente constitucional nesse aspecto. 

Conclui-se, portanto, que o Projeto de Lei no. 22/2019 está de acordo com 

as regras e princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, sendo 

materialmente constitucional. 

 

2.3. Juridicidade e Legalidade 

Juridicidade é a conformidade ao Direito. Diz-se que uma matéria é 

jurídica, ou possui juridicidade, se sua forma e conteúdo estão em consonância com 

a Constituição, as leis, os princípios jurídicos, a jurisprudência, os costumes, enfim, 

com o Direito como um todo. Caso não haja tal conformidade, a matéria é dita 

injurídica ou antijurídica. 15 

Do ponto de vista da juridicidade, é necessário averiguar se o Projeto de 

Lei está em sintonia com o ordenamento jurídico e com as decisões dos Tribunais 

Superiores. 

Verifica-se que o Projeto de Lei está em sintonia com os objetivos da Lei 

nº 12.334/2010, qual seja, a proteção do meio ambiente e a segurança da população 

no entorno das barragens. 

                                           
15 OLIVEIRA, L. H. S. Análise de Juridicidade de `Proposições Legislativas. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, 

agosto/2014 (Texto para Discussão no. 151). 
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Estendendo a análise técnica da proposição, verifica-se que não há 

oposição na doutrina ou na jurisprudência dos Egrégios Tribunais Superiores que 

impeça, material ou formalmente, a proposta de ser aprovada. 

Da mesma forma, a tramitação do projeto, até o momento, respeita as 

demais formalidades previstas no Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009).  

Assim, o projeto de lei não afronta a legislação federal ou estadual, ao 

contrário, atende a todos os preceitos.  

 

2.4. Técnica Legislativa 

No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da Lei Complementar nº 

95/1998, porquanto o projeto de lei foi estruturado em três partes básicas: parte 

preliminar, parte normativa e parte final. 

Cumpridas as regras do art. 7º. da LC no. 95/1998 (“o primeiro artigo do 

texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação”) e do art. 11, III, “c” 

(nos parágrafos, devem ser expressados “os aspectos complementares à norma 

enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida”). 

Cumpridas também as regras do art. 10, pois no texto da proposição, a 

unidade básica de articulação é o artigo, indicado pela abreviatura “Art.”, seguida de 

numeração ordinal. 

Foram respeitadas as regras do art. 11, I, 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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Sobre a vigência da lei, apesar de estar indicada de maneira expressa, a 

previsão de que deve entrar em vigor na data de sua publicação (art. 3º.) encontra 

óbice no que determina o art. 8º, caput, da Lei Complementar Federal nº 95/1998, 

pois não contempla prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento.16 

Como a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" deve ser 

reservada apenas para as leis de pequena repercussão, recomenda-se, a fim de 

possibilitar o amplo conhecimento da norma, o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 

da data de sua publicação para a entrada em vigor, motivo pelo qual, com 

fundamento nos arts. 167, §3º e 170, ambos do Regimento Interno da ALES 

(Resolução no. 2.700/2009), sugere-se a seguinte emenda ao Projeto de Lei nº 

32/2019: “O art. 3º passa a ter a seguinte redação:” 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor após decorridos 45 (quarenta e cinco) dias 
de sua publicação oficial.” 

 

Assim, quanto ao aspecto da técnica legislativa, após a adoção da 

emenda aqui sugerida, observa-se o atendimento às regras previstas na Lei 

Complementar Federal nº 95/98, que rege a redação dos atos normativos. 

 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opino pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei nº. 

22/2019, de autoria do Exmo. Deputado Bruno Lamas, com a adoção da emenda 

abaixo recomendada: 

Emenda n° 1 ao Projeto de Lei n° 22/2019: 

- O art. 3º. do Projeto de Lei no. 22/2019passa a ter a seguinte redação: 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorridos 45 (quarenta e cinco) dias 
de sua publicação oficial. 

 

                                           
16 Art. 8o A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo 

conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as leis de pequena repercussão. 
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É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória/ES, 20 de fevereiro de 2019. 

 

DIOVANA BARBOSA LORIATO HERMESMEYER 

Procuradora da ALES 
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