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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

PARECER 

 

Projeto de Lei n.º 03/2018 

Autor: Deputado Doutor Hércules  

Assunto: Institui a Política Estadual de Crédito para 

Cooperativas e Associações especializadas em reciclagem de 

materiais obtidos no lixo ou em programas de coleta seletiva, 

em todos os estágios necessários para que cheguem desonerados 

às indústrias de reciclagem. 

 

1.  RELATÓRIO 

Trata-se de Projeto de Lei nº 03/2018, de autoria do nobre 

Deputado Doutor Hércules, com o fito de Instituir a Política 

Estadual de Crédito para Cooperativas e Associações 

especializadas em reciclagem de materiais obtidos no lixo ou 

em programas de coleta seletiva, em todos os estágios 

necessários para que cheguem desonerados às indústrias de 

reciclagem. 

O Projeto analisado passou pelo crivo da Mesa Diretora, com 

restrições por imperativo do art. 143, VIII, do Regimento 
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Interno, por infringência do art. 63, parágrafo único, 

incisos III e VI da Constituição Estadual. 

O Autor inconformado recorreu tempestivamente à Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação. 

As justificativas para elaboração deste projeto de lei são as 

seguintes: 

“O objetivo da iniciativa é promover a 

concessão de crédito diferenciado para 

associações e cooperativas especializadas em 

reciclagem visando tornar economicamente mais 

atrativa à atividade de reciclar, uma vez que 

o trabalho dessas empresas é fundamental para 

o desenvolvimento sustentável do país. A 

reciclagem visa o reaproveitamento de 

materiais como matéria-prima para a confecção 

de um novo produto. Muitos materiais podem ser 

reciclados e os exemplos mais comuns são o 

papel, o vidro, os metais como alumínio e aço 

e os diferentes tipos de plástico. A 

reciclagem proporciona a minimização da 

utilização de matérias-primas de fontes 

naturais e a minimização da quantidade de 

resíduos encaminhados para a destinação final. 

O Brasil é um dos países que mais reciclam no 

planeta. Segundo dados da Associação 

Brasileira de Embalagens (Abre), dos anos de 

2003 e 2004, 46% dos recipientes de vidro são 

reciclados no país; 86% do papel é reciclado; 

22% de embalagens longa vida; 78% de latinhas 
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de alumínio e 16,5% dos plásticos. E a 

tendência é que esses números cresçam. Mas não 

se pode esquecer que, ao mesmo tempo em que a 

reciclagem cresce a quantidade de lixo também 

aumenta. Em 2012, segundo o estudo de 

Indicadores de Desenvolvimento Sustentável do 

Brasil, divulgado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), as latas de 

alumínio seguiram líderes entre os produtos 

reciclados, com reaproveitamento de 97,9%. A 

reciclagem de embalagens PET vem ganhando 

força, passando de 35% em 2002 para 58,9% dez 

anos depois. Em relação às empresas de vidro, 

atualmente, o país recicla 47% dessas 

embalagens, média acima da americana (28%), 

mas abaixo da europeia (62%). Assim, o custo 

da reciclagem no Brasil ainda é alto, o que 

torna a atividade inviável para a maioria dos 

interessados. Por isso que se faz necessário 

criar linhas de crédito especiais para 

fomentar o setor que além de estimular a 

economia, gera empregos e renda, com impactos 

positivos social e ambientalmente, razão pela 

qual solicitamos apoio para a aprovação do 

projeto.” 

Encaminhado a Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação para exame e parecer quanto aos aspectos de 

constitucionalidade, juridicidade, legalidade e técnica 

legislativa para atender o disposto no art. 41, I, do 

Regimento Interno. 
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Como o presente processo se iniciou na Legislatura de 2018, 

foi arquivado nos termos do artigo 147 do Regimento Interno 

da ALES. 

Nesta Legislatura o Proponente requereu o desarquivamento do 

presente, o que fora acolhido nos termos regimentais. 

Em sede de Parecer Jurídico de lavra da Procuradoria desta 

Casa, manifestaram pela inconstitucionalidade por vício 

formal, ao argumento que malferia o artigo 61 da Carta da 

República. 

Vieram os autos. 

É o relatório em apertada síntese. 

 

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, e também não se entende que seja matéria 

afeta à Competência privativa do Chefe do Poder Executivo, 

por mais que se respeite opiniões divergentes. 

Entretanto, não obstante o êxito no filtro de análise 

constitucional, no tocante à iniciativa, a toda evidência, 

malfere a Carta da República, mais precisamente no artigo 61. 
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Curial seria utilizar a ideia, a mens legislatoris por meio de 

indicação legislativa, visto tratar-se de ideia brilhante e 

digna de aplausos. 

 

Entretanto, na prática, acaba por criar e sem observância aos 

ditames constitucionais obrigação ao executivo sem maiores 

estudos estatísticos e dados acerca de seu objeto, como qual o 

número estimado de cooperados, qual seria o dispêndio 

financeiro dos subsídios ofertados, quem e qual a rubrica das 

fontes de custeio, as compensações financeiras da lei de 

responsabilidade fiscal a ensejar referido subsídio etc. 

Logo, cria sem constar da LDO, LOA e PPA obrigação não 

estimada para o executivo, razão pela qual malfere o encartado 

no artigo 61 da COnstituição Federal. 

Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal pacificou seu 

entendimento, verbo ad verbum: 

“EMENTA: AÇÃO direta DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEI ALAGOANA N. 6.153, DE 11 DE MAIO DE 2000, 

QUE CRIA O PROGRAMA DE LEITURA DE JORNAIS E 

PERIÓDICOS EM SALA DE AULA, A SER CUMPRIDO 

PELAS ESCOLAS DA REDE OFICIAL E PARTICULAR DO 

ESTADO DE ALAGOAS. 1. Iniciativa privativa do 

Chefe do Poder Executivo Estadual para 

legislar sobre organização administrativa no 

âmbito do Estado. 2. Lei de iniciativa 

parlamentar que afronta o art. 61, § 1º, inc. 

II, alínea e, da Constituição da República, ao 

alterar a atribuição da Secretaria de Educação 

do Estado de Alagoas. Princípio da simetria 

federativa de competências. 3. iniciativa 

louvável do legislador alagoano que não retira 

o vício formal de iniciativa legislativa. 

Precedentes. 4. ação direta de 

inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI 

nº 2.329/AL, Relatora a Ministra Cármen Lúcia 

, DJe de 25/6/10, grifou-se). 
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“EMENTA: AÇÃO direta DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEI 6.835/2001 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

INCLUSÃO DOS NOMES DE PESSOAS FÍSICAS E 

JURÍDICAS INADIMPLENTES NO SERASA, CADIN E 

SPC. ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA 

FAZENDA. INICIATIVA DA MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. A 

lei 6.835/2001, de iniciativa da Mesa da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, cria nova atribuição à Secretaria de 

Fazenda Estadual, órgão integrante do Poder 

Executivo daquele Estado. À luz do princípio 

da simetria, são de iniciativa do Chefe do 

Poder Executivo estadual as leis que versem 

sobre a organização administrativa do Estado, 

podendo a questão referente à organização e 

funcionamento da Administração Estadual, 

quando não importar aumento de despesa, ser 

regulamentada por meio de Decreto do Chefe do 

Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, e e art. 

84, VI, a da Constituição federal). 

Inconstitucionalidade formal, por vício de 

iniciativa da lei ora atacada (ADI nº 

2.857/ES, Relator o Ministro Joaquim Barbosa , 

DJe de 30/11/07, grifou-se). 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DE CONSELHO 

ESTADUAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO SANGUE 

- COFISAN, ÓRGÃO AUXILIAR DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA SAÚDE. LEI DE INICIATIVA 

PARLAMENTAR. VÍCIO DE INICIATIVA. 

INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. I - Projeto 

de lei que visa a criação e estruturação de 

órgão da administração pública: iniciativa do 

Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, 

e, CR/88). Princípio da simetria. II - 

Precedentes do STF. III - ação direta julgada 

procedente para declarar a 
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inconstitucionalidade da Lei estadual paulista 

9.080/95” (ADI nº 1.275/SP, Tribunal Pleno, 

Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe 

de 08/06/07, grifou-se). 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 

ESTADUAL 10539/00. DELEGACIA DE ENSINO. 

DENOMINAÇÃO E ATRIBUIÇÕES. ALTERAÇÃO. 

COMPETÊNCIA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SIMETRIA. 

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS-MEMBROS. 

VETO. REJEIÇÃO E PROMULGAÇÃO DA LEI. VÍCIO 

FORMAL: MATÉRIA RESERVADA À DIRETA DO PODER 

EXECUTIVO. 1. Delegacia de ensino. Alteração 

da denominação e das atribuições da entidade. 

iniciativa de lei pela Assembleia Legislativa. 

Impossibilidade. Competência privativa do 

Chefe do Poder Executivo para deflagrar o 

processo legislativo sobre matérias 

pertinentes à Administração Pública (CF/88, 

artigo 61, § 1º, II, "e"). Observância pelos 

estados-membros às disposições da Constituição 

Federal, em razão da simetria. Vício de 

iniciativa. 2. Alteração da denominação e das 

atribuições do órgão da Administração Pública. 

Lei oriunda de projeto da Assembleia 

Legislativa. Veto do Governador do Estado, sua 

rejeição e a promulgação da lei. Subsistência 

do atentado à competência reservada ao Chefe 

do Poder Executivo para dispor sobre a 

matéria. Vício formal insanável, que não se 

convalida. ação julgada procedente para 

declarar a inconstitucionalidade da Lei 10539, 

de 13 de abril de 2000, do Estado de São Paulo 

(ADI nº 2.417/SP, Tribunal Pleno, Relator o 

Ministro Maurício Corrêa , DJ de 5/12/03, 

grifou-se) 

 

Portanto, opina-se pela inconstitucionalidade formal do 

presente projeto, em razão do seu vício de iniciativa.  
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3.  CONCLUSÃO 

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

Regimento Interno desta Casa de Leis, como relator opina-se 

pela inconstitucionalidade formal do Projeto de Lei nº 

417/2017, de autoria do nobre Deputado Doutor Hércules, que 

autoriza o Poder Executivo a contratar empresa, cooperativa 

especializada ou taxistas para a prestação de serviço de 

transporte individual de servidores e agentes políticos, 

devendo ser o mesmo arquivado nos termos regimentais. 
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PARECER Nº            /2019 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO é pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei n.º 

417/2017 de autoria do nobre Deputado Doutor Hércules, que 

Autoriza o Poder Executivo a contratar empresa, cooperativa 

especializada ou taxistas para a prestação de serviço de 

transporte individual de servidores e agentes políticos, 

propugnando pelo seu arquivamento nos termos regimentais. 

            Plenário Rui Barbosa, em            de                      de  2019. 

_________________________________________________  PRESIDENTE 

_________________________________________________   RELATOR 

_________________________________________________   MEMBRO 

_________________________________________________   MEMBRO 

_________________________________________________   MEMBRO 

_________________________________________________   MEMBRO 

_________________________________________________   MEMBRO 

_________________________________________________   MEMBRO 
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