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Projeto de Lei n.º: 232/2019  

Autor (a): Deputado Capitão Assumção 

Assunto: Proibição de queimadas nas vias públicas e nos imóveis urbanos do Estado 

do Espirito Santo. 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

O deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre 

intenção de proibir as queimadas nas vias públicas e nos imóveis urbanos do Estado 

do Espírito Santo. 

 

Em relação à fauna e à proteção ao meio ambiente, a CRFB/1988, em 

seu art. 24, inciso VI, 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;  

(...)  

§ 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. 

(original sem destaque) 
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Isto posto, a competência estadual é suplementar, cabendo à União a 

edição de normas gerais. Destarte, como não existe legislação federal tão específica 

sobre a matéria da presente proposição, entende-se que o tema estaria dentro da 

competência suplementar estadual.  

 

Dito isso, fica evidente que pode o Estado do Espírito Santo exercer sua 

competência legislativa suplementar para tratar da matéria alvo do Projeto de Lei no 

232/2019, não havendo, portanto, que se falar em inconstitucionalidade por vício de 

competência, conforme dispõe o art. 24, incisos VIII e XII, da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. 

 

Como bem mencionado pelo procurador designado registra-se que existe 

lei estadual que versa em parte sobre o tema (Lei Ordinária Estadual nº 10.438/2015), 

que inclusive é objeto do Projeto de Lei nº 126/2019, pois este visa trazer sanções 

administrativas para a vedação constante de tal legislação estadual.  

 

Logo, se faz necessário a hipótese do Projeto de Lei nº 232/2019 ser 

anexado ao mencionado Projeto de Lei nº 126/2019, conforme regra do Regimento 

Interno por se tratar de matéria correlata. 

 

Logo, por me perfilhar ao entendimento do procurador designado, sugiro 

o ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico, nos termos do fundamento exarado. 

 

Vitória, 23 de abril de 2019. 

 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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