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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO
PROJETO DE LEI Nº 161/2019
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho
RELATOR: Deputado Rafael Favatto
EMENTA: Torna obrigatória a coleta e destinação final, pelos revendedores, de
bebidas em garrafas de vidro do tipo não retornáveis, na forma que especifica.

I - RELATÓRIO
Trata-se do Projeto de Lei nº 161/2019, de autoria do Exmo. Deputado
Alexandre Xambinho, que visa tornar obrigatória a coleta e destinação final, pelos
revendedores, de bebidas em garrafas de vidro do tipo não retornáveis, na forma
que especifica.

O Projeto foi protocolado no dia 15/03/2019 e lido no expediente da Sessão
Ordinária do dia 18/03/2019.

Não consta, nos autos, até o presente momento, estudo de técnica legislativa;
tampouco notícia da publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL,
medida que não pode ser dispensada, nos termos do art. 149 do Regimento Interno
da ALES (Resolução nº. 2.700/2009).

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa Diretora, à fl. 06, proferiu o
despacho denegatório, com fulcro no artigo 143, inciso VIII , do Regimento Interno
(Resolução nº 2.700/2009), no qual inadmitiu a tramitação da proposição;

Em seguida, deferiu-se o pedido de recurso à Comissão de Constituição e
Justiça, Serviço Público e Redação, nos termos do artigo 143, parágrafo único, do
Regimento Interno.
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entendendo, a priori, existir manifesta inconstitucionalidade.
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Após, a propositura recebeu encaminhamento para a 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).

Em seguida, recebeu encaminhamento para esta Comissão de Constituição e
Justiça, Serviço Público e Redação, com o fim de elaboração de Parecer para efeito
de análise da sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa
empregada em sua feitura, conforme dispõe o dispositivo do art. 41, inciso I, da
Resolução 2.700/2009 (Regimento Interno desta Augusta Assembleia Legislativa), e
eventual aprovação, nos termos do art. 276, I, do Regimento Interno.
É o relatório.

II – PARECER DO RELATOR
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 se a
competência para elaboração da proposição é da União, do Estado ou de Município.

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 artigos. 1º e 25, 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.
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A propositura em questão objetiva tornar obrigatória a coleta e destinação
final, pelos revendedores, de bebidas em garrafas de vidro do tipo não retornáveis,
na forma que especifica.

Dito isso, fica evidente que pode o Estado do Espírito Santo exercer sua
competência legislativa suplementar para tratar da matéria alvo do referido Projeto
de Lei, não havendo, portanto, que se falar em inconstitucionalidade por vício de
competência, conforme arts. 24, V 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. A
Constituição Federal, assim, como a Constituição Estadual, asseguram a
independência dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário respectivamente em
seus arts. 2º e 175. 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 fundamento 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.

Neste prisma, estabelece a CF/1988, em seu art. 61, e a CE/1989, em seu
art. 63, parágrafo único, as disposições normativas cuja iniciativa é de competência
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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.

No caso em exame, a matéria não se encontra dentre aquelas cuja iniciativa
seja reservada ao Chefe do Poder Executivo. Assim, o presente Projeto de Lei não
contém vício formal subjetivo, sendo de iniciativa de deputado, e versando sobre
matéria que não é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 63,
parágrafo único da Constituição Estadual). Portanto, apresentar-se-á plenamente
possível que o Deputado Estadual proponente inicie o presente processo
legislativo nos termos do disposto no art. 61 da CRFB/1988 e, por simetria, no art.
63 da CE/1989.

Constatada a competência legislativa do Estado do Espírito Santo e a
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 objetiva obrigar o Poder Executivo Estadual, em

tornar

obrigatória a coleta e destinação final, pelos revendedores, de bebidas em garrafas
de vidro do tipo não retornáveis, na forma que especifica, não pretendendo emendar
a Constituição Estadual. Assim, deve a matéria ser objeto de lei ordinária, sendo a
proposição constitucional neste aspecto.

Em relação aos demais requisitos formais atinente ao processo legislativos
tem-se:

- regime inicial de tramitação da matéria: em princípio, deverá seguir o
regime de tramitação ordinária, nos termos do art. 148 do Regimento Interno da
ALES (Resolução n. 2.700/2009), podendo ser solicitado o requerimento de
urgência, nos termos do art. 221, observado o disposto no art. 223 do RI da ALES.
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- quorum para aprovação da matéria: em linha com o art. 194 do Regimento
Interno da ALES (Resolução n. 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, l,
do Regimento Interno, o processo a ser utilizado deve ser, em princípio, o simbólico,
podendo ser convertido em nominal, nos termos do art. 202, II do RI.

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.

Não há que se falar em ofensa a direitos e garantias estabelecidas nas
Constituições Federal e Estadual, tampouco à isonomia, ao direito adquirido, ao ato
jurídico perfeito e à coisa julgada.

Também não ocorre violação a Direitos Humanos previstos nas Constituições
Federal ou Estadual.

No tocante à 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.
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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.

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.

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).

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. 10, porquanto, no texto da proposição, a unidade
básica de articulação é o artigo, indicado pela abreviatura “Art.”, seguida de
numeração ordinal.
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Respeitadas também as regras do caput e do inciso I do art. 11, 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.

Por derradeiro, não foi descumprida a regra prevista no inciso III do art. 11 da
Lei Complementar nº 95/1998, pois, para obtenção de ordem lógica, restringiu-se o
conteúdo de cada artigo da proposição a um único assunto ou princípio, e
expressaram-se por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma
enunciada no caput do artigo.

São estas as considerações pertinentes para a proposição em analise.
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PARECER Nº ______ /2019

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO
é pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA,
do PL 161/2019, do Exmo. Sr. Deputado Alexandre Xambinho e, consequentemente
pela REJEIÇÃO DO DESPACHO DENEGATÓRIO DA MESA DIRETORA.

Plenário Rui Barbosa, em

de

de 2019.

____________________________________ PRESIDENTE

_______________________________________ RELATOR

_______________________________________ MEMBRO

_______________________________________ MEMBRO

_______________________________________ MEMBRO

_______________________________________ MEMBRO

_______________________________________ MEMBRO

Identificador: 330033003400390031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.

8

