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                                         RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 382/2017, de autoria do Deputado Doutor 

Rafael Favatto, tem por finalidade o seguinte: “Dispõe sobre o peso das 

embalagens do saco de cimento.”  

A matéria foi protocolada em 04 de outubro de 2017, lida no expediente 

da Sessão Ordinária do dia 09/10/2017, publicada no dia 17/10/2017, 

conforme fl. 26. 

Em apertada síntese, são estas as questões de fato e de direito com 

suporte nas quais passo a emitir o presente parecer, de acordo com o artigo 41, 

inciso I, do Regimento Interno. 

 

É o relatório. 
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PARECER DO RELATOR 

 

DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA LEGALIDADE, DA 

CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL E DA JURIDICIDADE. 

O Projeto de Lei nº 382/2017, de autoria do Deputado Doutor Rafael 

Favatto, tem por finalidade o seguinte: “Dispõe sobre o peso das embalagens 

do saco de cimento.”.  

Da leitura do presente projeto, nota-se que o intuito é a proteção do 

consumidor, facilitando a aquisição de produtos colocados a sua disposição. 

“O objetivo deste projeto é preservar a saúde dos 

trabalhadores da construção civil, de grande e pequeno porte, que 

carregam sacas de cimento, cujo peso de 50kg causa danos à 

coluna vertebral. A sobrecarga de peso, em pouco tempo, gera 

também problemas ortopédicos e musculares, que diminuem a 

produtividade, tornando o trabalhador um frequentador assíduo 

dos serviços de saúde. É fato que a legislação já estabelece regras 

claras para que tal atividade seja executada de forma saudável, 

sem prejudicar o trabalhador. Mas, as normas já existentes não 

estão sendo suficientes para proteger sua saúde. Em face disso, 

representantes do setor vêm reiteradamente apontando que o 

peso excessivo dos sacos de cimento consiste em fator de prejuízo 

para a execução de suas tarefas.  

Como todos sabemos, o cimento é perecível e de difícil 

armazenamento, e a embalagem de 50kg existente hoje no 

mercado, além de dificultar o transporte, gera desperdícios para 

pequenos reparadores. O que um pequeno construtor, que vai 

realizar alguns reparos em sua casa, faz com o restante de uma 
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embalagem de 50kg de cimento? Perde o material. O objetivo do 

nosso projeto é humanitário e econômico.  

Segundo pesquisas, nos Estados Unidos existem sacos de 

cimento de 5, 10, 15 e, no máximo, 20kg. Aqui no Brasil, além do 

preço do saco do produto ser exagerado as pessoas são obrigadas 

a comprar um saco inteiro de cimento quando precisam apenas de 

menores quantidades para fazer alguns reparos em casa.”. 

 

Sob o prisma da constitucionalidade e legalidade, entendemos que o 

Projeto em análise não encontra obstáculo para tramitar regularmente nesta 

Casa de Leis, eis que a matéria diz respeito à relação de consumo e tem a 

finalidade precípua da proteção e a defesa do consumidor. 

 

Neste passo, a propositura se encontra estadeada no art. 5º, XXXII, da 

Constituição Federal - que diz “O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa 

do consumidor”- regulamentado pela Lei nº 8.078/90, Código de Defesa do 

Consumidor.  

 

Também, com relação à produção e consumo, a Carta Maior prevê que a 

competência legislativa é concorrente entre a União, os Estados e o Direito 

Federal, conforme disposição do art. 24, V, da Constituição Federal, verbis: 

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre: 

 

V – produção e consumo; 

 

§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da 

União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 
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§ 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”. 

 

A guisa de exemplo colaciono precedente proferido em caso análogos, in 

verbis: 

"Comercialização de produtos por meio de vasilhames, 

recipientes ou embalagens reutilizáveis. Gás liquefeito de 

petróleo engarrafado (GLP). Diretrizes relativas à requalificação 

dos botijões. (...) O texto normativo questionado contém 

diretrizes relativamente ao consumo de produtos 

acondicionados em recipientes reutilizáveis – matéria em 

relação à qual o Estado-membro detém competência 

legislativa (art. 24, V, da CB). (...) A lei hostilizada limita-se a 

promover a defesa do consumidor, dando concreção ao 

disposto no art. 170, V, da CB. O texto normativo estadual 

dispõe sobre matéria da competência concorrente entre a 

União, os Estados-membros e o Distrito Federal." (ADI 2.359, 

rel. min. Eros Grau, julgamento em 27-9-2006, Plenário, DJ de 

7-12-2006.) No mesmo sentido: ADI 2.818, rel. min. Dias 

Toffoli, julgamento em 9-5-2013, Plenário, DJE de 1º-8-2013.” 

 

Demais disso, a proposta não interfere na iniciativa legislativa privativa 

do Chefe do Executivo do Estado, conforme dispõe o art. 63, parágrafo único, 

III e VI, da Constituição Estadual, pois a medida não prevê ingerência na 

organização administrativa e pessoal e nem atribuições de Secretarias e órgãos 

do Poder Executivo. 
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Noutro aspecto, verifica-se que a espécie normativa adequada para 

tratar do tema é a lei ordinária, estando o Projeto em sintonia com o texto do 

art. 61, III, da Constitucional do Estado. E, regimentalmente, o quórum e o 

respectivo processo de votação será o de maioria simples estando presente no 

mínimo a maioria absoluta dos deputados em votação simbólica, na forma do 

art. 200, I do Regimento Interno. 

 

Com relação ao regime inicial de tramitação, o referido projeto de lei 

deve seguir o procedimento ordinário nos termos do artigo 148, inciso II do 

Regimento Interno.  

 

Art. 148.  As proposições serão submetidas aos seguintes 

regimes de tramitação: 

 

II – ordinária; 

 

A proposição não viola os princípios e regras, implícitos e explícitos, 

insculpidos nas Constituições Federal e Estadual e, consequentemente, os 

direitos e garantias fundamentais estampados no art. 5º daquela Carta. 

 

Podemos, ainda, assegurar que a propositura não atinge o direito 

adquirido, o ato jurídico perfeito ou coisa julgada, bem como o princípio da 

isonomia, eis que a novidade normativa ora em análise não atingirá a 

segurança imposta na pedra angular constitucional. A matéria também se 

encontra balizada com os ditames do Regimento Interno.  

Identificador: 33003100300032003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

PROJETO DE LEI Nº 334/2016 PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

 6 

 

No que diz respeito à vigência da lei no tempo observo que a proposição 

a rigor, olvidou a observância da regra consignada no art. 8º da Lei 

Complementar nº 95/98, qual seja a de que em se tratando de norma de 

grande repercussão, deve ser consignado prazo razoável para que dela se tome 

amplo conhecimento.  

 

Em relação à técnica legislativa, entendemos que a referida matéria se 

encontra de acordo com os ditames da Lei Complementar 95/98 que rege a 

redação dos atos normativos. Vale ainda ressaltar que a fl. 06 foi feito o estudo 

da Técnica Legislativa pela Diretoria de Redação as quais somos por sua 

adoção.  

 

  Quanto à compatibilidade com o Regimento Interno (Resolução nº 

2.700/2009 e respectivas alterações) e a legislação infraconstitucional 

pertinente, não foi encontrado nenhum vício que macule a tramitação 

ordinária do processo legislativo do projeto de lei em apreço. 

 

Em face das razões expendidas, concluímos que a proposição, nos 

termos em que se acha redigida não padece de vicio de inconstitucionalidade, 

razão pela qual a continuidade da tramitação não representa risco de afronta à 

supremacia formal ou material da Constituição. 

 

 Por todo o exposto, sugerimos aos Membros desta douta Comissão a 

adoção do seguinte: 
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                    PARECER Nº _______/2017 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO é pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica 

legislativa do Projeto de Lei nº 382/2017, de autoria do Excelentíssimo Senhor 

Deputado Rafael Favatto. 

 

Plenário Rui Barbosa, em        de                         de 2017. 

 

_______________________________________PRESIDENTE 

 

_________________________________________RELATOR 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 
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