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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

PARECER 

 

Projeto de Lei n.º 026/2019 

Autor: Deputado Dr.Emílio 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. 

 

1.  RELATÓRIO 

O presente Projeto de Lei, aviado pelo conspícuo Deputado Dr. 

Emílio Mameri, objetiva a proibição de utilização e  

fornecimento de copos plásticos descartáveis pelos 

restaurantes, bares, lanchonetes, barracas de praia, 

ambulantes e similares no estado, com a substituição destes 

materiais biodegradáveis. 

Em suas justificativas, observa-se que o escopo primordial da 

proposição compenetra-se em estorvar a poluição do meio 

ambiente com o material plástico descartável derivado de 

petróleo, que se acumulam no planeta, consoante se vislumbra 

de suas razões, in verbis: 

“Como é cediço e imperativo, todos têm direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
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bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 

e a coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações , Constituição Federal, art. 225. 

Como um dos mecanismos de efetivação desse 

comando constitucional, a Carta Cidadã impõe 

ao Poder Público a missão de controlar a 

produção, a comercialização e o emprego de 

técnicas, métodos e substâncias que comportem 

risco para a vida, a qualidade de vida e o 

meio ambiente.  

Nesse contexto, o movimento em torno da 

conscientização para o não uso ou substituição 

dos descartáveis plásticos atingiu proporções 

mundiais nos últimos anos e, como possível 

consequência, tem sido retratado na mídia de 

forma recorrente. Toda essa repercussão 

resulta da análise que envolve desde a 

produção, o uso, até o descarte desse 

material.  

Usado diariamente de forma excessiva e 

descartado de maneira inadequada, o plástico 

está literalmente envenenando os seres 

humanos.  

Um estudo inédito, liderado por pesquisadores 

da Universidade de Medicina de Viena e da 

Agência de Meio Ambiente da Áustria, 

apresentado no 26º Congresso Europeu de 

Gastroenterologia, realizado em outubro de 

2018, revelou que estamos ingerindo 

regularmente pelo menos nove tipos diferentes 

de plástico.  

Todas as amostras de fezes humanas coletadas 

nos mais variados pontos do planeta continham 

microplástico. Os tipos de plástico mais 

frequentemente encontrados foram o polietileno 

e o polietileno tereftalato – PET, utilizado 
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principalmente na forma de fibras para 

tecelagem e de embalagens para bebidas.  

O microplástico, que são partículas de 

plástico de menos de cinco milímetros criados 

a partir do descarte e da degradação de 

pedaços maiores de plástico, tem impacto na 

saúde humana, sobretudo no trato 

gastrointestinal, onde pode interferir na 

resposta imunológica do organismo. 

Além disso, a par de comprometer gravemente o 

meio ambiente quando convertido em lixo, a sua 

produção consome considerável volume de água. 

Um copo descartável, por exemplo, chega a 

consumir quinhentos mililitros de água, 

enquanto a lavagem de um reaproveitável 

utiliza menos da metade dessa quantidade. Como 

agravante, os copos plásticos são os resíduos 

sólidos urbanos menos reciclados em todo o 

planeta.  

Apesar de terem vida útil curta, os 

descartáveis plásticos, como copos e canudos, 

são compostos por matérias primas não 

biodegradáveis, podendo levar em torno de 

quinhentos anos para se decompor na natureza. 

Ademais, a indústria do poliestireno colabora 

para o agravamento do aquecimento global, pela 

emissão de gás carbônico na atmosfera, 

poluindo ecossistemas e ameaçando a 

sobrevivência de animais em risco de extinção, 

como, a guisa de exemplo, algumas das espécies 

de tartarugas marinhas.  

Já os copos e canudos biodegradáveis ou 

oxibiodegradáveis são compostos por materiais 

naturais e que causam menos impacto ambiental, 

como o amido de milho ou batata e o ácido 

polilácteo, derivado da fermentação do açúcar, 

cujo processo de biodegradação se dá dentro do 

período de três meses. 
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Concluindo, a melhor alternativa seria não 

utilizar canudos e copos plásticos 

descartáveis. No entanto, caso esta opção não 

seja possível, a solução é substituí-los por 

reutilizáveis ou fabricados com materiais 

biodegradáveis ou oxibiodegradáveis. 

Diante do exposto apresentamos o presente 

Projeto de Lei por entedermos ser de interesse 

social. ” 

A proposição fora protocolada no dia 06 de fevereiro de 2019, 

lida no expediente da sessão ordinária do dia 11 do mesmo mês 

e ano, tendo sido despachado pela sua constitucionalidade, 

desde que fosse realizada emenda modificativa, visto que 

havia incorreção meramente formal vez que se mencionava 

parágrafo não existente no projeto. 

Em ato contínuo, fora remetido o Projeto para a Procuradoria 

desta Casa que na lavra de brilhante parecer assim se 

manifestou: 

“Ex postis, opina-se pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e boa técnica 

legislativa do Projeto de Lei nº 26/2019, de 

autoria do Excelentíssimo Senhor Deputado 

Doutor Emílio Mameri.” 

Posteriormente, a Coordenadoria da Setorial Legislativa, de 

forma acertada, se manifestou para que a emenda substitutiva 

fosse recebida como emenda modificativa, sendo a manifestação 

favorável a legalidade, juridicidade e boa técnica 

legislativa, fora lavrado novo Parecer pelo Coordenador da 

Setorial Legislativa, opinando pelo não acolhimento do parecer 

jurídico que fora aviado. 

Nos termos regimentais avoquei os presentes autos para 

elaboração e lavra do parecer desta Comissão.  

É o relatório. 
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2.  FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

Prima facie, de uma análise percuciente do Projeto de Lei em 

testilha, não se vislumbra a matéria dentre aquelas que são de 

competência legislativa privativa da União ou próprias dos 

Municípios,nos termos dos artigos 22 e 30, inciso I, da da 

Carta da República. 

 

Também não se observa qualquer violação ao princípio da Livre 

iniciativa, visto que impede apenas a comercialização de 

utensílios descartáveis que não seja biodegradáveis, 

aumentando o campo protetivo do meio ambiente de comparação 

meramente perfunctória da regra de colisão de princípios 

constitucionais de Robert Alexy.   

 

O espeque do projeto de resolução se relaciona a propiciar 

melhorias ao meio ambiente, direito de terceira geração, 

garantindo o controle da poluição e responsabilidade ambiental 

por esta Casa de Leis. 

Em assim sendo, observa-se que está inserta a questão no 

tocante à legislação concorrente estribada na Carta da 

República, consoante consta do artigo 24, incisos VI e VIII, 

da mesma, ipsis litteris: 

“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; 

(...) 

VIII - responsabilidade por dano ao meio 

ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 

valor artístico, estético, histórico, 

turístico e paisagístico; 
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§ 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.” (grifos 

não constantes do original). 

Logo, percebe-se que há competência legislativa do Estado do 

Espírito Santo para versar acerca da matéria;E, assim se 

afirma, em razão do campo protetivo que é dado a questões 

ambientais, não excluindo por óbvio, o fato de que há um 

entrelaçamento multifário de diversos ramos do direito, como 

fora bem fundamentado no  Parecer Jurídico da Procuradoria 

desta Casa de Leis, utilizando em motivação per relatione, 

visto se concordar com os termos também daquela manifestação, 

ou seja, é matéria afeta em primeiro grau ao campo protetivo  

ambiental, mas também versa acerca da produção de bens de 

consumo. 

Note-se que, não há uma vedação total e irrestrita a produção 

de determinado bem, mas e tão somente a sua utilização por 

determinado público. 

Destarte que, mesmo se houvesse tal vedação total e 

irrestrita o projeto não seria inconstitucional, vez que o 

Estado pode , desde que forma justificada e razoável extirpar 
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a comercialização de determinados bens de consumo desde que 

calcado em uma primazia de maior hierarquia do ponto dos 

princípios e garantias de direitos fundamentais. 

 

No que concerne aos demais elementos formais do processo 

legislativo, observa-se a presença de todos vez que foi 

respeitado o  quorum mínimo de aprovação previsto nos termos 

do artigo 59 da Carta do Estado do Espírito Santo, que e de 

maioria simples; o regime inicial de tramitação e o processo 

de votação são o ordinário e o simbólico, conforme deflui da 

interpretação sistêmica das disposições contidas nos artigos 

148, inciso II; 200, incisos l e II; e 202, incisos I e II, 

do Regimento Interno desta Casa de leis. 

Assim, atendidos os requisitos extrínsecos de  

constitucionalidade formal, conclui-se, de imediato que o  

projeto em exame é harmônico com os textos das Constituições 

da República e do Estado, não contraria os princípios, 

direitos e garantias nelas previstos, se amoldando, inclusive, 

ao Princípio da Irretroatividade das Leis, eis que sua 

vigência ocorrerá a partir de sua publicação, não se 

pretendendo qualquer retroatividade que venha macular direitos 

pré-estabelecidos. 

No tocante à juridicidade e legalidade, exsurge aduzir que o 

projeto se coaduna com o Direito, especialmente por se 

adequar às normas de regência, e aponta para a concretização 

da própria Constituição, nos termos dos artigos 23, inciso 

VI, e 170, inciso VI, dentre outros 

 

3.  CONCLUSÃO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 41, inciso I, do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, como relator opina-se 
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pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa do Projeto de Lei nº 026/2019,de autoria 

do conspícuo Deputado Dr. Emílio Mameri, que estabelece a 

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. 
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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 Projeto de Lei n.º 26/2019, de 

autoria do Exmo. Sr. Deputado Dr. Emílio Mameri,nos termos da 

fundamentação constante deste parecer:  

 

Plenário Rui Barbosa, em       de                    de 2019. 

_______________________________________ PRESIDENTE 

_______________________________________    RELATOR 

________________________________________   MEMBRO 

________________________________________   MEMBRO 

________________________________________   MEMBRO 

________________________________________           MEMBRO  

_________________________________________ MEMBRO 

_________________________________________               MEMBRO  
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