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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

 

Projeto de Lei n.º: 341/2019 

Autor (a): Deputado Rafael Favatto 

Assunto: Institui a Semana Estadual do Lixo Zero, no Estado do Espírito 

Santo. 

1. RELATÓRIO 

Trata-se do Projeto de Lei nº 341/2019, de autoria do Exmo. Deputado 

Estadual Rafael Favatto, que institui a Semana Estadual do Lixo Zero, no Estado do 

Espírito Santo. 

O Projeto foi protocolado no dia 14/05/2019, lido no expediente da Sessão 

Ordinária do dia 15/05/2019. No que tange à publicação no Diário do Poder Legislativo, 

não há nos autos prova de sua realização, medida que não pode ser dispensada, nos 

termos do art. 149 do Regimento Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009). 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, em exercício de juízo de delibação 

que lhe impõe o art. 120 do Regimento Interno – Resolução nº 2.700/2009, proferiu o 

despacho da fl. 06, no qual admitiu a tramitação da proposição; entendendo, a priori, 

inexistir manifesta inconstitucionalidade ou um dos demais vícios previstos na norma 

regimental. 

A Diretoria de Redação juntou o estudo de técnica legislativa, ofertando 

sugestões apenas no tocante à redação proposta, sem alteração substancial no projeto 

de lei. 

O presente projeto veio a esta Comissão para exame e parecer, na forma do 

disposto no art. 41, inciso I, do Regimento Interno da ALES (Resolução nº 2.700/09). 

É o relatório. 
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2. PARECER DO RELATOR 

2.1 DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL 

A inconstitucionalidade formal verifica-se quando há algum vício no processo 

de formação das normas jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente do desrespeito de 

alguma norma constitucional que estabeleça o modo de elaboração das normas jurídicas. 

Assim, a inconstitucionalidade formal pode decorrer da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato (inconstitucionalidade formal orgânica: 

competência da União, Estados e Municípios) ou do procedimento de elaboração da 

norma. 

A Constituição Federal divide a competência entre as pessoas jurídicas com 

capacidade política: União (artigos 21 e 22); Municípios (artigos 29 e 30); e Estados 

(artigo 25 – competência residual ou remanescente). 

No caso em tela, a competência legislativa foi respeitada, pois não há 

qualquer vedação constitucional a que o Estado institua em seu Calendário Oficial uma 

data em homenagem ou para lembrar assuntos de interesse público. Logo, atuou o 

Estado no uso de sua competência remanescente ou residual, como preceitua o § 1º do 

art. 25 da Constituição Federal:  

 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições 

e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. 

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes 

sejam vedadas por esta Constituição. 

 

Assim, em face da capacidade de auto-organização e autogoverno outorgada 

pela Carta Magna aos Estados-membros (CF, art. 25, caput, e § 1º), é de se concluir que 

compete a esta Casa Legislativa, com a sanção do Governador do Estado, dispor sobre a 

matéria em exame, nos termos do art. 55, caput, da Constituição Estadual, litteris: 
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Art. 55.  Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do 

Governador do Estado, dispor sobre todas as matérias de 

competência do Estado, especialmente sobre: (grifou-se) 

Relativamente à iniciativa da matéria, considerando que a Constituição 

Federal não atribui com exclusividade a qualquer dos legitimados elencados em seu art. 

61 a iniciativa para propor projeto de lei versando sobre a instituição de data 

comemorativa ou para lembrar assuntos de interesse público no Calendário Oficial do 

Estado, inexiste vedação à iniciativa parlamentar na espécie. 

No tocante à espécie normativa adequada, a matéria não se amolda às 

hipóteses previstas no art. 68, parágrafo único, da CE/1989. Assim, deve ser objeto de lei 

ordinária, sendo a proposição constitucional neste aspecto. 

Em relação ao processo de votação, a proposição deverá ser discutida e 

votada em um único turno, na comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e 

Redação, exigindo, para sua aprovação, o quórum de maioria simples de votos dos 

membros da Casa, em processo de votação nominal, em consonância com o disposto 

nos artigos 276, inc. IV, e art. 277, § 1º, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo. 

Finalmente, e ainda de acordo com as normas regimentais desta Casa 

Legislativa, deve o Projeto de Lei em análise observar o regime de tramitação especial, 

conforme estabelece os artigos 276 e 277, do Regimento Interno. 

2.2 DA 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. 

No caso em tela, 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. 
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Não há falar, assim, em ofensa a quaisquer Princípios, Direitos e Garantias 

estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, tampouco à isonomia, ao direito 

adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. 

Já no tocante à vigência da lei, o projeto de lei em apreço não visa a alcançar 

situações jurídicas pretéritas, uma vez que há previsão de entrar em vigor na data de sua 

publicação.  

Da mesma forma, o art. 8º, da Lei Complementar nº 95/98 recomenda a 

reserva de vigência na data de sua publicação aos projetos de pequena repercussão, o 

que se aplica ao presente. 

Nessa linha de raciocínio, acreditamos que o projeto de lei ora analisado está 

de acordo com as regras e princípios estabelecidos nas Constituições Federal e 

Estadual, sendo materialmente constitucional. 

2.3 DA JURIDICIDADE E DA LEGALIDADE 

Analisando o ordenamento jurídico e as decisões dos Tribunais Superiores, 

não há obstáculo ao conteúdo ou à forma do Projeto de Lei em epígrafe. 

Da mesma forma, a tramitação do projeto, até o presente momento, respeita 

as demais formalidades previstas no Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009). 

2.4 DA TÉCNICA LEGISLATIVA  

No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da LC nº 95/1998, porquanto 

o projeto foi estruturado em três partes básicas: parte preliminar, compreendendo a 

epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto e a indicação do âmbito de 

aplicação das disposições normativas; parte normativa, compreendendo o texto das 

normas de conteúdo substantivo relacionadas com a matéria regulada; e parte final, 

compreendendo as disposições pertinentes às medidas necessárias à implementação 

das normas de conteúdo substantivo, às disposições transitórias, se for o caso, a 

cláusula de vigência e a cláusula de revogação, quando couber. 

Atendidas as regras do art. 7º da LC nº 95/1998, pois o primeiro artigo do 

texto indica o objeto da proposição e o respectivo âmbito de aplicação, a matéria tratada 
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não está disciplinada em outro diploma normativo, a proposição não contém matéria 

estranha ao seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão. 

A vigência da proposição está indicada de maneira expressa, respeitando o 

art. 8º da LC 95/98. 

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. 

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. 

Todavia, a melhor técnica legislativa, no presente caso, é a observância da lei 

que consolidou todas as datas comemorativas ou para lembrar assuntos de interesse 

público no Calendário Oficial do Estado do Espírito Santo (Lei Ordinária Estadual nº 

10.973, de 14 de janeiro de 2019), devendo as próximas datas serem instituídas por meio 

de alteração naquela lei, como prescreve os seus artigos 1º e 2º, ad litteram: 

 

Art. 1º Esta Lei consolida toda a legislação em vigor referente às 
semanas e aos dias/correlatos estaduais comemorativos de 
relevantes datas e de assuntos de interesse público, no âmbito do 
Estado, conforme previsto nos Anexos I e II. 
 
Art. 2º Toda a legislação, devidamente instituída, em vigor será 
consolidada a partir da publicação desta Lei, de acordo com o 
previsto no art. 1º, devendo qualquer inclusão ou revogação de 
semana e/ou de dia/correlato comemorativo, obrigatória e 
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exclusivamente, ser realizada por meio de alteração dos 
Anexos da presente Lei.” 
(original sem destaque) 
 

Nesta mesma linha, o art. 3º da lei consolidadora (Lei Ordinária Estadual nº 

10.973, de 14 de janeiro de 2019) já determina as ações necessárias inerentes à 

divulgação e comemoração da data instituída, como a definição de objetivo de ampla 

divulgação dos assuntos de interesse público nele contido, por meio de palestras, 

seminários, cursos, livros, cartilhas, panfletos, reuniões públicas, dentre outras ações que 

se fizerem necessárias. Vejamos:  

 

Art. 3º As comemorações das semanas e dos dias/correlatos 

previstos nesta Lei terão como objetivo a ampla divulgação dos 

assuntos de interesse público neles contidos, por meio de 

palestras, seminários, cursos, livros, cartilhas, panfletos, 

reuniões públicas, dentre outros. 

(original sem destaque) 
 

Em face do exposto, proporemos ao final uma emenda substitutiva a fim de 

alterar a lei consolidadora com o acréscimo da data a que se deseja instituir neste 

projeto. 

Em conclusão, pelas razões acima expendidas, sugiro aos Ilustres Pares 

desta Comissão a adoção do seguinte: 
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PARECER Nº ________/2019 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO, na forma do art. 41, inc. I, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, é 

pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, JURIDICIDADE, BOA TÉCNICA 

LEGISLATIVA e pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 341/2019, de autoria do Exmo. 

Deputado Rafael Favatto, na forma do art. 276 do Regimento Interno, COM A ADOÇÃO 

DA SEGUINTE EMENDA SUBSTITUTIVA: 

Ementa: Altera o Anexo I, da Lei Ordinária nº 10.973, de 14 

de janeiro de 2019, para Institui a Semana Estadual do Lixo 

Zero, no Estado do Espírito Santo. 

 

Art.1º Fica instituída no Estado do Espírito Santo a Semana 

Estadual do Lixo Zero.  

Parágrafo único. A Semana Estadual do Lixo Zero será 

realizada anualmente na última semana do mês de outubro. 

 

Art. 2º. A Semana Estadual do Lixo Zero fica incluída no 

Anexo I, da Lei Ordinária nº 10.973, de 14.01.2019.” 

 

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Plenário Rui Barbosa, em         de                         de 2019. 

____________________________________________ Presidente 

____________________________________________Relator 

____________________________________________ Membro 

____________________________________________ Membro 

____________________________________________ Membro 

____________________________________________ Membro 

____________________________________________ Membro 
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