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Projeto de Lei n.º:  26/2019 e Emenda 01ao Projeto de Lei 266/2019 

Autor (a): Deputado Emilio Mameri 

Assunto: Proíbe a utilização e o fornecimento de copos plásticos descartáveis pelos 

restaurantes, bares, lanchonetes, barracas de praia, ambulantes e similares no estado 

e dá outras providências. 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

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

intenção de proibir a utilização e o fornecimento de copos plásticos descartáveis pelos 

restaurantes, bares, lanchonetes, barracas de praia, ambulantes e similares no estado 

e dá outras providências. 

 

O procurador designado emitiu parecer técnico jurídico pela 

constitucionalidade da matéria e consequente regular tramitação do Projeto de Lei nº 

26/2019, com fundamento no art. 24, inc. V, da CF que estabeleceu competência 

concorrente à União, estados e distrito Federal para legislar sobre produção e 

consumo. 

 

Ocorre que o nobre deputado propôs uma emenda, contudo, trata-se de 

uma emenda modificativa para dar maior clareza ao texto apresentado e adequação 

dos dispositivos do projeto. 

 

As emendas estão previstas no Regimento Interno, que dispõe da 

seguinte forma: 

 

Art. 167. As emendas são supressivas, substitutivas, modificativas, 

aditivas e de redação.  

§ 1º Emenda supressiva é a proposição que manda erradicar 

qualquer parte de outra.  
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§ 2º Emenda substitutiva é a proposição apresentada como 

sucedânea de outra. 

 § 3º Emenda modificativa é a que altera proposição sem a modificar 

substancialmente. 

 § 4º Emenda aditiva é a proposição que se acrescenta a outra.  

§ 5º Emenda de redação é aquela que visa evitar incorreções, 

incoerências, contradições e absurdos manifestos. 

 

Logo, não está adequado com a técnica legislativa chamar a emenda 

apresenta pelo deputado de emenda substitutiva. 

 

Assim como forma de economia e celeridade na função de coordenador 

opino pela constitucionalidade e legalidade da emenda modificativa apresenta pelo 

nobre deputado autor, em que pese não ter sida analisada pelo procurador designado. 

 

Por me perfilhar ao entendimento do procurador designado, sugiro o 

ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico, COM A ADOÇÃO DA EMENDA 

MODIFICATIVA ANEXADA AO PRESENTE PROJETO DE LEI, em razão da sua 

constitucionalidade e legalidade. 

 

Vitória, 01 de abril de 2019. 

 

 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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