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Proposição: Projeto de Lei nº 022/2019. 

Autor (a): Deputado Bruno Lamas. 

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

Estado do Espírito Santo, determinando que as empresas terão o prazo de 

um ano para se adequarem a novas técnicas para descarte dos materiais. 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a 

nobre intenção parlamentar de proibir a utilização de barragens de rejeitos 

no Estado do Espírito Santo, determinando que as empresas terão o prazo 

de um ano para se adequarem a novas técnicas para descarte dos materiais. 

O parecer técnico jurídico emitido pelo procurador (a) conclui 

pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa do 

projeto, com adoção de emenda, abordando os aspectos pertinentes ao 

exame da matéria, notadamente, a competência legislativa, a iniciativa, a 

espécie normativa, o quórum e o processo de votação, o regime de 

tramitação, a compatibilidade com os princípios e normas constitucionais 

federais e estaduais e regimentais e a técnica legislativa, inclusive 

concluindo pela adoção do respectivo estudo técnico. 

 Todavia, em que pese a fundamentação jurídica exposta no 

parecer técnico, pede-se vênia para discordar, em parte, de suas 

conclusões, posto que não se vislumbra a necessidade da sugestão de 

emenda, sob argumentação de que a matéria “encontra óbice no que 

determina o artigo 8º, caput, da Lei Complementar Federal nº 95/19981, 

pois não contempla prazo razoável para que dela se tenha amplo 

conhecimento”.  

                                                 
1 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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Ao reverso, entende-se, S.M.J, que a determinação contida no 

artigo 2º da proposta, conferindo o prazo de um ano para as empresas se 

adequarem a novas técnicas para descarte dos materiais, torna prescindível 

a estipulação de vacatio legis de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme 

sugerido no parecer técnico. 

Por fim, cumpre ressaltar, que se comunga com o entendimento 

de que Estado-membro detém competência para legislar sobre a matéria, 

tendo em vista a sua competência legislativa concorrente para legislar sobre 

conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção 

do meio ambiente e controle da poluição e responsabilidade por dano ao 

meio ambiente, prevista no artigo 24, incisos VI e VIII, da Constituição 

Federal, mormente, no exercício da competência suplementar, ou mesmo, 

até da competência plena, nos termos dos §§ 2º e 3º, do mencionado 

dispositivo constitucional, uma vez que não se entende, S.M.J., que a 

legislação federal, em especial, a Lei Federal nº 12.334, de 20.09.2010, 

colida com as regras do projeto, propostas exatamente para atender as 

peculiaridades locais, a vista das consequências desastrosas impostas a 

população deste Estado pelo malfadado desastre de Mariana. 

 Por todo exposto, por perfilhar em parte com as conclusões do 

entendimento exposto no parecer técnico em apreço, opina-se pelo seu 

ACOLHIMENTO EM PARTE, tendo em vista a constitucionalidade, 

juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa do presente projeto, sem 

necessidade de adoção da emenda sugerida. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Assembleia Legislativa, em 25 de fevereiro de 2018. 

 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 

 Subcoordenador da Setorial Legislativa  
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