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SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 
PROJETO DE LEI nº 332/2017.
AUTOR: Deputado Sandro Locutor. 
EMENTA: Determina que estabelecimentos que 
comercializam cápsulas de café expresso 
disponibilizem pontos de recebimento de invólucros 
utilizados  
 

RELATÓRIO VENCIDO 
 

Trata-se do Projeto de Lei nº 332/2017, de 
autoria do Deputado Sandro Locutor, que visa 
determina que estabelecimentos que comercializam 
cápsulas de café expresso disponibilizem pontos de 
recebimento de invólucros utilizados. 

A referida proposição foi protocolizada no 
dia 05.09.2017 e lida no expediente do dia 06 do 
mesmo mês e ano, o projeto de lei e a sua 
justificativa foram publicados no Diário do Poder 
Legislativo - DPL do dia 14 de setembro de 2017, às 
páginas 21/22. 

Em seguida o Projeto foi encaminhado a 
Procuradoria para exame e parecer, onde recebeu 
parecer pela sua constitucionalidade. 

Após, 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). 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR DO VENCIDO 
 

De plano cumpre observar se as normas 
previstas no presente Projeto de Lei, que seriam 
introduzidas no ordenamento jurídico estatual, 
observam o que determina a Constituição Federal e 
Estadual com referência ao que a doutrina e 
jurisprudência veem denominando de 
constitucionalidade nomodinâmica. Ou seja, deve ser 
apurado se a lei ou ato normativo infraconstitucional 
não detém vício no seu processo de formação. 

Segundo nos ensina José Joaquim Gomes 
Canotilho: 
 

Os vícios formais [...] incidem sobre 
o acto normativo enquanto tal, 
independentemente do seu conteúdo 
e tendo em conta apenas a forma da 
sua exteriorização; na hipótese 
inconstitucionalidade formal, viciado 
é acto, nos seus pressupostos, no seu 
procedimento de formação, na forma 
final1. 
 

Dentro do panorama de distribuição de competências 
erigido pela CF/1988, em seu especial com base no 

que determina o princípio federativo estabelecido 
expressamente em seus arts. 1º2 e 253, 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. 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, in verbis: 
 

Os Estados-membros organizam-se e 
regem-se pelas Constituições e leis 
que adotarem (CF, art. 25), 
submetendo-se, no entanto, quanto ao 
exercício dessa prerrogativa 
institucional (essencialmente limitada 
em sua extensão), aos 
condicionamentos normativos 
impostos pela Constituição Federal, 
pois é nesta que reside o núcleo de 
emanação (e de restrição) que 
informa e dá substância ao poder 
constituinte decorrente que a Lei 
Fundamental da República confere a 
essas unidades regionais da 
Federação. Doutrina. Precedentes4.  
 

Conclui-se do exposto que a República 
Federativa do Brasil adotada o modelo federativo em 
que é impreterível que haja simetria entre o que 
determina a CF/1988 e a CE/1989. Assim, se 
porventura norma infra legal federal ou estadual for 
díspar em relação ao que determina a Carta Cidadã, 
estaremos diante de uma lei inconstitucional. É diante 
desse prisma que irá ser feita a análise do presente 
processo legislativo.  

Com arrimo na jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, verifica-se que a obrigação contida 
na proposição em análise invade a competência 
legislativa privativa da União por infringência ao 
inciso I do artigo 22 da Constituição Federal. 

Trata-se de invasão de competência 
legislativa privativa da União para legislar sobre 
direito civil (direito de propriedade) e direito 
comercial, bem como pela inconstitucionalidade 
material por infringência ao disposto no artigo 170, 
caput e incisos II e IV da Constituição Federal, ou 
seja, inobservância dos Princípios Gerais da 
Atividade Econômica - Livre Iniciativa, Propriedade 
Privada e Livre Concorrência - ao determinar que as 
indústrias de café em cápsulas e os estabelecimentos 
que comercializam referido produto sejam obrigados 
a disponibilizarem pontos de coleta de invólucros 
utilizados. 

Isto posto, entendemos que houve 
infringência ao artigo 22, inciso I da Constituição 
Federal - invasão da competência legislativa privativa 
da União para legislar sobre direito civil (direito de 
propriedade) e direito comercial, bem como pela 
inconstitucionalidade material, por infringência  ao 
disposto no artigo 170, caput e incisos II e IV, da 
Constituição Federal - inobservância  dos Princípios 
Gerais da Atividade Econômica - Livre Iniciativa, Identificador: 33003700390037003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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Propriedade Privada e Livre Concorrência, razão pela 
qual sugerimos aos nobres pares desta Comissão a 
adoção do seguinte: 
 

PARECER DO VENCIDO N.º 573/2017 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de 
Lei nº 332/2017, de autoria do Deputado Sandro 
Locutor.  
 

Plenário Rui Barbosa, 05 de dezembro de 
2017. 

 
GILDEVAN FERNANDES 

Presidente/Relator 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO (contra) 

ESMAEL DE ALMEIDA 
MARCELO SANTOS 

1 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da 
Constituição, 6. ed. rev. Coimbra: Almedina, 1993. 
2 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos. 
3 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas 
Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta 
Constituição. 
4 Supremo Tribunal Federal - ADI 507 / AM - AMAZONAS - 
Relator: Min. CELSO DE MELLO - Data do Julgamento: 
Julgamento: 14/02/1996 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Data 
da publicação: DJ 08-08-2003 PP-00085. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS - PMDB) - Publique-se. 

Continua a leitura do Expediente.  
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

06 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE 
AO CRIME ORGANIZADO 

 
PARECER DO RELATOR 

 
PROPOSIÇÃO: Projeto de Lei nº 14/2017 
AUTOR: Deputado Estadual Euclério Sampaio 
EMENTA: 
pânico nos ônibus do sistema TRANSCOL do Estado 

 
 

RELATÓRIO 
 

Trata-se do Projeto de Lei nº 14/2017, de 
autoria do Deputado Estadual Euclário Sampaio que 
dispõe sobre a instalação de botão de pânico nos 
ônibus do sistema TRANSCOL do Estado do 
Espírito Santo 

Trata-se de proposição justificada pela 
necessidade de mais segurança no transporte público 
oferecido ao cidadão capixaba. 

O projeto foi protocolado no dia 18/01/2017 
e lido no expediente da sessão ordinária do dia 
14/02/2017. 

Inexistindo manifesta inconstitucionalidade 
ou um dos demais vícios previstos na norma 
regimental, (art. 120 do Regimento Interno - 
Resolução nº 2.700/2009), a propositura fora 
encaminhada para a Procuradoria Legislativa para 
emissão de parecer, que pugnou pela 
inconstitucionalidade formal e material da presente. 

Por fim, os autos foram remetidos a esta 
Comissão de Segurança e Combate ao Crime 
Organizado, designando este que a subscreve para 
análise e parecer conforme emana o art. 90 do 
Regimento Interno. 

É o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

Para cumprimento do trâmite da matéria em 
apreço, a resolução nº 2.700 de 15 de julho de 2009 
designou à Comissão de Segurança e Combate ao 
Crime Organizado a legitimidade para opinar sobre 
as proposições quanto aos assuntos preconizados no 
art. 54 e seus incisos:  
 

Art. 54. À Comissão de Segurança e 
Combate ao Crime Organizado 
compete opinar sobre:  
I - prevenção da violência e da 
criminalidade;  
II - aspectos da segurança social e do 
sistema penitenciário;  
III - delegacias especializadas de 
Polícia Civil;  
IV - política de defesa estadual, 
estudos e pesquisas estratégicas 
relacionadas com o sistema de 
segurança do Estado;  
V - segurança pública e seus órgãos 
institucionais;  
VI - assuntos atinentes à prevenção, 
à fiscalização e ao combate ao uso de 
drogas e ao tráfico de entorpecentes;  
VII - assuntos relacionados com a 
existência de grupos paramilitares, 
de extermínio ou de crime 
organizado;  
VIII - recebimento, avaliação e 
investigação de denúncias relativas a 
ameaças ou violações ao sistema de 
segurança pública ou existência de 
crime organizado;  
IX - fiscalização e acompanhamento 
de programas governamentais 
relativos à segurança pública;  
X - assuntos atinentes à integração 
da comunidade com o sistema de 
segurança pública;  
XI - desenvolvimento de atividades 
relacionadas à segurança pública;  Identificador: 33003700390037003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.


