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Projeto de Lei n.º: 46/2018 

Autor (a): Deputada Luzia Toledo 

Assunto: Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais utilizarem 

canudos fabricados com produtos biodegradáveis ou similares no Estado. 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

O deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre 

intenção de dispor sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais utilizarem 

canudos fabricados com produtos biodegradáveis ou similares no Estado 

 

O procurador designado emitiu parecer técnico jurídico pela 

constitucionalidade da matéria e consequente regular tramitação do Projeto de Lei nº 

46/2018. 

 

Verifica-se inicialmente a competência legislativa Estadual para deflagrar 

o presente procedimento, por se tratar de matéria relacionada a proteção e defesa da 

saúde, matéria de competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal e da 

União; não caracterizando inconstitucionalidade por vício de iniciativa, nos termos do 

artigo 24, inciso XII, da Constituição da República, in verbis: 

 
 

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

concorrentemente sobre: 

(...) 

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 

(original sem destaque) 

 
Noutro giro, mostra-se formalmente constitucional a presente propositura, 

no que diz respeito à legitimidade Parlamentar para deflagrar o procedimento 

legislativo, por não impor obrigação e função à administração direta; de maneira a 

descaracterizar eventual ofensa ao art. 61, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição da 
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República que, em razão do princípio da simetria, deve ser observado no âmbito 

estadual. 

 

É necessário frisar que o tema versado no presente projeto de lei não se 

insere no âmbito de iniciativa reservada de qualquer autoridade ou órgão, nem mesmo 

do Chefe do Executivo. 

 

A competência para legislar sobre proteção e defesa do consumidor é 

concorrente. Assim quando a União editar regras sobre a matéria poderá o Estado 

membro legislar de forma supletiva, sendo-lhe vedado dispor de forma flagrantemente 

contrária à disciplina geral estabelecida pelo legislador federal. 

 

Nesse escopo é a intenção do legislador estadual ao pretender dar 

concreção e efetividade aos ditames da legislação federal. 

 

Por me perfilhar ao entendimento do procurador designado, opino pelo 

ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico, nos seus fundamentos exarados. 

Vitória/ES, 16 de março de 2018. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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