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Projeto de Lei nº: 876/2019  

Autor (a): Deputado Dr. Emílio Mameri 

Assunto: Estabelece normas sobre controle de resíduos de navios, embarcações, oleodutos e 

instalações costeiras, no âmbito do Estado do Espírito Santo, e dá outras providências. 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

 

O deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei que Estabelece normas 

sobre controle de resíduos de navios, embarcações, oleodutos e instalações costeiras, no âmbito 

do Estado do Espírito Santo, e dá outras providências. 

 

O Presidente da Mesa Diretora proferiu despacho denegatório da Presidência, nos 

termos do artigo 23, inciso II, alínea “c”, combinado com o artigo 143, inciso VIII, do Regimento 

Interno por afronta ao art. 22, X da CRFB/1988. 

 

No entendimento da douta procuradora designada a matéria relaciona-se com 

direito ambiental, em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
1
 no julgamento da 

ADI 2030. 

 

Conforme mencionado pela subscritora os arts. 3º e 6º da presente proposição são 

idênticos, respectivamente, aos arts. 4º e 8º. da Lei catarinense, e que tais dispositivos foram 

declarado constitucionais pelo STF. 

 

Contudo, a nobre parecerista esclarece:  

 

“Analisando detalhadamente o teor da presente proposição, verifica-se que todos os 

seus dispositivos enquadram-se no rol de normas gerais, referente a matérias para as quais cabe à 

União a sua edição – ou seja, normas não exaustivas, leis-quadro, princípios amplos –, que traçam 

um plano, e que já foram editadas” 

 

“Havendo normas gerais, como é o caso nos dias de hoje, o Estado não pode 

legislar sobre normas gerais. Assim, constata-se que a União já estabeleceu normas gerais a 

respeito dos mesmos assuntos abordados pela presente proposição, dentro da competência que 

                                                 
1
 ADI 2030, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 09/08/2017 

Identificador: 340035003000330033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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lhe foi atribuída pelo § 1º. do art. 24 da CRFB/1988. A matéria da presente proposição não 

suplementa nem preenche os vazios da norma federal vigente, no que seria o campo de 

competência estadual estabelecido pelo §2º. do art. 24 da Constituição Federal. Por essa razão, 

tem-se que a matéria do Projeto de Lei no . 876/2019 é formalmente inconstitucional”. 

 

Assim, por me perfilhar ao entendimento da procuradora designada, opino pelo 

ACOLHIMENTO do parecer técnico jurídico, pela MANUTENÇÃO DO DESPACHO DENEGATÓRIO e 

consequente inconstitucionalidade, por invasão de competência privativa da União, decorrente 

do art. 24, VI e VIII § 1º da CF/1988. 

 

Vitória 06 de novembro de 2019. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 

Identificador: 340035003000330033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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