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PARECER TÉCNICO 
 

Projeto de Lei nº 46/2019. 

Autor: Deputado Dr. Rafael Favatto 

Assunto: “Dispõe sobre a proibição de bares, 

restaurantes e estabelecimentos afins servirem, 

comercializarem e/ou distribuírem bebidas e 

alimentos quentes em recipientes plásticos.” 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 46/2019, de autoria do Deputado Estadual Dr. Rafael 

Favatto, que tem por finalidade proibir os bares, restaurantes e estabelecimentos 

afins a servirem, comercializarem e/ou distribuírem bebidas e alimentos quentes em 

recipientes plásticos; e, para tanto, dá outras providências correlatas. A proposição 

foi protocolizada, na Secretaria Geral da Mesa – SGM, no dia 12.02.2019, lida no 

expediente da sessão ordinária do mesmo dia, mês e ano. 

 

Em seguida, a propositura recebeu encaminhamento para esta Procuradoria 

Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei 

Complementar Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-me 

examiná-la e oferecer parecer técnico. 

 

Em adendo, cabe grifar que os autos de tal projeto de lei não informam que ocorreu a 

devida publicação do mesmo no Diário do Poder Legislativo – DPL, desta forma, 

destaca-se que este procedimento é regimental e não pode ser dispensado, sob pena 

de invalidade do referido projeto por irregularidade formal insanável, nos termos dos 

artigos 120 e 149 do Regimento Interno da augusta Assembleia Legislativa do Estado 

do Espírito Santo (Resolução nº 2.700/2009). 

 

É o relatório.  
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FUNDAMENTAÇÃO 

 

Conforme acima grifado, o artigo 1º do Projeto de Lei nº 46/2019, de autoria do 

senhor Deputado Dr. Rafael Favatto, determina que: “ficam bares, restaurantes e 

estabelecimentos afins proibidos de servirem, comercializarem e/ou distribuírem 

alimentos e bebidas quentes em recipientes plásticos”. Para tanto, tais 

estabelecimentos deverão utilizar recipientes de vidro e/ou cerâmica e/ou papel com 

gramatura especifica para servir, comercializar e/ou distribuir alimentos e bebidas 

quentes. 

 

Por fim a proposição prevê multa pecuniária, para o infrator, correspondente a 1.000 

(um mil) Valor de Referencia ao Tesouro Estadual – VRTES, sendo que, em caso de 

reincidência, o valor da multa será em dobro; e, ainda, prevê a dispensa de prazo de 

vacatio legis. 

 

Constitucionalidade Formal 

 

Verifica-se a inconstitucionalidade formal quando ocorre algum tipo de vício no 

processo de formação das normas, seja no processo legislativo de sua elaboração, 

seja em razão de sua elaboração por autoridade incompetente. Outrossim, a 

inconstitucionalidade formal orgânica decorre da inobservância da competência 

legislativa para a elaboração do ato. Faz-se necessário verificar, aqui, se a 

competência para elaboração do Projeto de Lei é da União, do Estado Membro ou 

do Município. 

 

Dentro do panorama de distribuição de competências erigido pela CRFB/1988, em 

especial com base no que determina o princípio federativo estabelecido 

expressamente em seus arts. 1º1 e 252, tem-se que a autonomia legislativa de cada 

ente federativo é assegurada nos termos da Carta da República, desde que 

                                           
1 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. 
2 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. 
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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. Precedentes3.” 

(original sem grifo) 

 

A propositura em questão objetiva dispor sobre a proibição, para os bares, 

restaurantes e estabelecimentos afins, de servirem, comercializarem e/ou 

distribuírem alimentos e bebidas quentes em recipientes plásticos (os recipientes 

plásticos liberam substancias nocivas ao ser humano quando recebem comida ou 

bebida quente), devendo estes tão somente serem substituídos por recipientes de 

vidro e/ou cerâmica e/ou papel com gramatura especifica. Outrossim, o objetivo é, 

primordialmente, a proteção à saúde da população consumidora, além de proteger 

também o meio ambiente. Assim, a CRFB/1988, em seu art. 24, V, VIII e XII 

estabelece a competência legislativa concorrente para tratar dessas matérias. In 

verbis: 

 

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

legislar concorrentemente sobre: 

(...) 

V - produção e consumo; 

(...) 

                                           
3 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. 
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VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao 

consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico; 

(...) 

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 

(...) 

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

União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 

§ 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. 

 

Isto posto, a competência estadual é suplementar, cabendo à União a edição de 

normas gerais. Destarte, como não existe legislação federal específica sobre a 

matéria da presente proposição, entende-se que o tema estaria dentro da 

competência suplementar estadual. Dito isso, fica evidente que pode o Estado do 

Espírito Santo exercer sua competência legislativa suplementar para tratar da 

matéria alvo do Projeto de Lei no 46/2019, não havendo, portanto, que se falar em 

inconstitucionalidade por vício de competência, conforme arts. 24, V, VIII e XII da 

CRFB/1988. 

 

Superada a questão da competência legislativa, passa-se à análise da 

inconstitucionalidade formal propriamente dita, que decorre da inobservância do 

devido processo legislativo. Neste ponto, deve-se verificar se existe vício no 

procedimento de elaboração da norma, seja na fase de iniciativa (vício formal 

subjetivo), seja em fases posteriores (vício formal objetivo).  
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Analisando o aspecto da inconstitucionalidade formal subjetiva, isto é, da 

iniciativa para deflagrar o presente Projeto de Lei, tem-se que a Constituição 

Federal, assim, como a Constituição Estadual, asseguram a independência dos 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário respectivamente em seus arts. 2º e 174. 

Com efeito, nenhum dos Poderes pode interferir no funcionamento do outro sem 

estar amparado em regra constitucional, sob pena de violação do Princípio da 

Separação dos Poderes. 

 

Com fulcro em tal princípio, a Constituição Federal, em algumas hipóteses, reserva a 

possibilidade de dar início ao processo legislativo a apenas algumas autoridades ou 

órgãos como forma de subordinar a eles a conveniência e a oportunidade da 

deflagração do debate legislativo em torno do assunto reservado5. 

 

Neste prisma, estabelece a CF/1988, em seu art. 616, e a CE/1989, em seu art. 63, 

parágrafo único7, as disposições normativas cuja iniciativa é de competência 

privativa do Chefe do Executivo. Com efeito, as matérias relacionadas a 

funcionamento e a atribuições de órgãos do Poder Executivo devem estar inseridas 

em norma cuja iniciativa é reservada àquela autoridade. 

 

                                           
4 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
5 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São Paulo: Saraiva, p. 902. 
6 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado 

Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral 
da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 
II - disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios; 
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;  

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e 

da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;   

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência 

para a reserva.  
7 Art. 63.  A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de 

Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição. 
Parágrafo único.  São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:  

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua 

remuneração; 
II - fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; 

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo; 

IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade; 

V - organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública; 

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo. 
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O Projeto de Lei, não se está criando ou estruturando qualquer órgão da 

administração pública estadual. Sobre o tema, a jurisprudência do STF: 

 

 “Ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 1º, 2º e 3º da Lei 50, de 

25-5-2004, do Estado do Amazonas. Teste de maternidade e 

paternidade. Realização gratuita. (...) Ao contrário do afirmado pelo 

requerente, a lei atacada não cria ou estrutura qualquer órgão da 

administração pública local. Não procede a alegação de que 

qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto 

pelo chefe do Executivo. As hipóteses de limitação da iniciativa 

parlamentar estão previstas, em numerus clausus, no art. 61 da CB 

– matérias relativas ao funcionamento da administração pública, 

notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder 

Executivo. Precedentes.” (ADI 3.394, Rel. Min. Eros Grau, julgamento 

em 2-4-2007, Plenário, DJE de 15-8-2008.) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 11.521/2000 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO DO 

GOVERNO DE DIVULGAR NA IMPRENSA OFICIAL E NA 

INTERNET DADOS RELATIVOS A CONTRATOS DE OBRAS 

PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL E MATERIAL. 

PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA. 

FISCALIZAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O art. 22, inciso 

XXVII, da Constituição Federal atribuiu à União a competência para 

editar normas gerais de licitações e contratos. A legislação 

questionada não traz regramento geral de contratos administrativos, 

mas simplesmente determina a publicação de dados básicos dos 

contratos de obras públicas realizadas em rodovias, portos e 

aeroportos. Sua incidência é pontual e restrita a contratos específicos 

da administração pública estadual, carecendo, nesse ponto, de teor 

de generalidade suficiente para caracterizá-la como “norma geral”. 2. 

Lei que obriga o poder executivo a divulgar na imprensa oficial e 

na internet dados relativos a contratos de obras públicas não 

depende de iniciativa do chefe do poder executivo. A Lei em 

questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, 

tampouco confere nova atribuição a órgão da administração 

pública. O fato de a regra estar dirigida ao poder executivo, por 

si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do 

Identificador: 320035003800340032003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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governador do estado. Não incide, no caso, a vedação 

constitucional (CF, art. 61, § 1º, II, e). 3. A legislação estadual inspira-

se no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica, a da 

transparência dos atos do poder público. Enquadra-se, portanto, 

nesse contexto de aprimoramento da necessária transparência das 

atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio 

constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, caput, 

CF/88). 4. É legítimo que o poder legislativo, no exercício do controle 

externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado 

expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de 

aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as demais 

balizas da carta constitucional, fato que ora se verifica. 5. Não 

ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e II, da Carta Magna, 

pois o custo gerado para o cumprimento da norma seria irrisório, 

sendo todo o aparato administrativo necessário ao cumprimento da 

determinação legal preexistente. 6. Ação julgada improcedente. (STF; 

ADI 2.444; RS; Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli; Julg. 

06/11/2014; DJE 13/02/2015; Pág. 20)  

 

LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL 

DE INICIATIVA. MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA 

MUNICIPAL. PRECEDENTES. 1. A Lei impugnada não dispõe 

sobre nenhuma das matérias sujeitas à iniciativa legislativa 

reservada do chefe do poder executivo previstas no art. 61, § 1º, 

da Constituição Federal, cuidando, tão somente, de impor 

obrigações a entidades privadas, quais sejam, as agências 

bancárias do município, que deverão observar os padrões 

estabelecidos na Lei para a segurança e o conforto no atendimento 

aos usuários dos serviços bancários, de modo que o diploma em 

questão não incorre em vício formal de iniciativa. 2. A jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os 

municípios detêm competência legislativa para dispor sobre 

segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de 

serviços bancários, por serem tais matérias assuntos de interesse 

local (art. 30, inciso I, constituição federal), orientação ratificada no 

julgamento da repercussão geral no re nº 610221 - Rg, de relatoria da 

ministra ellen gracie (dje de 20/08/10). Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido. (STF; ARE-AgR 756.593; MG; Primeira 
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Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; Julg. 16/12/2014; DJE 12/02/2015; Pág. 

38)  

 

STF – RECURSO EXTRAORDINÁRIO. “Com efeito, a previsão de o 

Município fiscalizar a destinação preferencial de certo número de 

cadeiras para idosos, gestantes e deficientes em praças de 

alimentação de espaços comerciais, por iniciativa parlamentar, 

não configura, por si só, causa geradora de aumento de despesa 

pública ou situação evidenciadora da necessidade de prévia 

dotação orçamentária. Essa afirmação torna aplicável, ao caso, a 

jurisprudência que esta Corte consolidou a propósito do tema 

referente à reserva de iniciativa, sempre excepcional, do 

processo de formação das leis. Cabe observar, no ponto, por 

necessário, que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar a ADI 

3.394/AM, Rel. Min. EROS GRAU, apreciando esse específico 

aspecto da controvérsia, firmou entendimento que torna inviável a 

pretensão recursal ora em exame, como resulta evidente da seguinte 

passagem do voto do eminente Ministro EROS GRAU: “Afasto, desde 

logo, a alegada inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, já 

que, ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada não cria 

ou estrutura qualquer órgão da Administração Pública local. 

Também não procede a alegação de que qualquer projeto de lei 

que crie despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do 

Executivo estadual. As hipóteses de limitação da iniciativa 

parlamentar estão previstas, em ‘numerus clausus’, no artigo 61 

da Constituição do Brasil, dizendo respeito às matérias relativas 

ao funcionamento da Administração Pública, notadamente no 

que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. Não se 

pode ampliar aquele rol, para abranger toda e qualquer situação 

que crie despesa para o Estado-membro, em especial quando a 

lei prospere em benefício da coletividade.” (grifei) Esse 

entendimento encontra apoio na jurisprudência que o Supremo 

Tribunal Federal firmou a propósito da iniciativa do processo 

legislativo (RTJ 133/1044 – RTJ 176/1066-1067), como o revela 

fragmento do julgado a seguir reproduzido: “(...) – A iniciativa 

reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se presume 

nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que – por 

implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo – 

Identificador: 320035003800340032003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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deve, necessariamente, derivar de norma constitucional explícita e 

inequívoca. (…).” (RTJ 179/77, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)  

 

Portanto, como a matéria em análise não encontra-se dentre aquelas cuja iniciativa 

seja reservada ao Chefe do poder Executivo. Assim, o presente Projeto de Lei não 

contém vício formal subjetivo, haja vista que, mesmo sendo de iniciativa de 

deputado, não versa sobre matéria que de iniciativa legislativa privativa do Chefe do 

Poder Executivo (art. 63, parágrafo único da Constituição Estadual). Portanto, 

apresentar-se-á plenamente possível que o Deputado Estadual proponente inicie o 

presente processo legislativo, nos termos do disposto no art. 61 da CRFB/1988 e, 

por simetria, no termos, também, do caput do art. 63 da CE/1989.  

 

Constatada a competência legislativa do Estado do Espírito Santo e a iniciativa 

parlamentar para apresentar o presente Projeto de Lei, não há que se falar em vício 

de inconstitucionalidade formal orgânica ou em vício formal subjetivo.  

 

Em relação à espécie normativa adequada para tratar da matéria, observa-se que o 

Projeto de Lei nº 46/2019 objetiva a proteção da saúde e do meio ambiente, não 

pretendendo emendar a Constituição Estadual, nem se amoldando às hipóteses 

previstas no art. 68, parágrafo único, da CE/19898, que traz as hipóteses reservadas 

à lei complementar. Assim, deve a matéria ser objeto de lei ordinária, sendo a 

proposição constitucional neste aspecto. Já em relação aos demais requisitos 

formais atinentes ao processo legislativos, tem-se: 

 

                                           
8 Art. 68.  As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa e receberão numeração 

sequencial distinta da atribuída às leis ordinárias. 

Parágrafo único.São leis complementares, entre outras de caráter estrutural, as seguintes: 
I - lei do sistema financeiro e do sistema tributário estadual; 

II - lei de organização judiciária; 
III - estatuto e lei orgânica do Ministério Público; 

IV - lei orgânica do Tribunal de Contas; 

V - lei orgânica da Procuradoria-Geral do Estado; 
VI - lei orgânica da Defensoria Pública; 

VII - estatuto e lei orgânica do Magistério Público; 

VIII - estatuto dos funcionários públicos civis do Estado; 
IX - estatuto e lei orgânica da Polícia Civil; 

X - estatuto e lei orgânica da Polícia Militar; 

XI - Estatuto e Lei Orgânica do Corpo de Bombeiros Militar. 
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- regime inicial de tramitação da matéria: em princípio, deverá seguir o regime de 

tramitação ordinário, nos termos do art. 1489 do Regimento Interno da ALES 

(Resolução no. 2.700/2009), podendo ser solicitado o requerimento de urgência, nos 

termos do art. 22110, observado o disposto no art. 22311 do Regimento Interno da 

ALES. 

- quorum para aprovação da matéria: em linha com o art. 19412 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009), as deliberações deverão ser tomadas 

por maioria simples dos membros da Casa, desde que presente a maioria absoluta 

dos Deputados.  

 

- processo de votação a ser utilizado: conforme a inteligência do art. 200, l13, do 

Regimento Interno, o processo a ser utilizado deve ser, em princípio, o simbólico, 

podendo ser convertido em nominal, nos termos do art. 202, II14 do RI. 

 

Conclui-se, portanto, pela constitucionalidade formal da proposição. 

 

Constitucionalidade Material 

 

Inicialmente, é válida a citação dos ensinamentos do Ministro do Excelso Supremo 

Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes15: 

 

                                           
9 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: 

I - de urgência; 
II - ordinária; 

III - especial. 
10 Art. 221. O requerimento de urgência somente poderá ser submetido ao Plenário se for apresentado: 
I - pela Mesa; 

II - por líder; 

III - por comissão competente para opinar sobre o mérito da proposição; 
IV - por um décimo dos membros da Assembleia Legislativa. 
11 Art. 223. Não será aceito requerimento de urgência, já havendo dez projetos incluídos nesse regime. 
12 Art. 194. As deliberações, salvo disposições em contrário, serão tomadas por maioria dos votos, presente, no mínimo, a maioria absoluta 
dos Deputados. 
13 Art. 200. São dois os processos de votação: 
I - simbólico; e 

II - nominal; 
14 Art. 202. A votação nominal será utilizada: 
I - nos casos em que seja exigido quorum especial para votação, à exceção dos previstos neste Regimento; 

II - por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Deputado. 
15

 MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 

Constitucional. 2. Ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 1.013.  
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“Os vícios materiais dizem respeito ao próprio conteúdo ou ao 

aspecto substantivo do ato, originando-se de um conflito com regras 

ou princípios estabelecidos na Constituição. 

 

A inconstitucionalidade material envolve, porém, não só o contraste 

direto do ato legislativo com o parâmetro constitucional, mas também 

a aferição do desvio de poder ou do excesso de poder legislativo.  

 

É possível que o vício de inconstitucionalidade substancial decorrente 

do excesso de poder legislativo constitua um dos mais tormentosos 

temas do controle de constitucionalidade hodierno. Cuida-se de aferir 

a compatibilidade da lei com os fins constitucionalmente previstos ou 

de constatar a observância do princípio da proporcionalidade, isto é, 

de se proceder à censura sobre a adequação e a necessidade do ato 

legislativo.” 

 

Como se trata de matéria atinente a proteção e defesa da saúde e do meio 

ambiente, não há que se falar em violação a Direitos Humanos previstos seja na 

Constituição da República, seja na Constituição Estadual. Ressalta-se que o objeto 

do presente projeto de lei não se relaciona com a problemática da restrição a 

Direitos Fundamentais. Ou seja, o projeto de lei não ataca o núcleo essencial de 

nenhuma Cláusula Pétrea.  

 

No mesmo sentido, o projeto de lei é materialmente constitucional ao respeitar e 

assegurar que o consumidor não tenha sua saúde abalada e nem tenha o meio 

ambiente em que vive agravado por poluição de longo prazo, conforme explanado 

na própria justificativa, estando assim em conformidade com o que dispõe a Carta 

Magna, ipsis litteris: 

 

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 

o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição.” 

 

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios: 

(...) 
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II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia 

das pessoas portadoras de deficiência;  

(...) 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em 

qualquer de suas formas;” 

 

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações.” 

 

(TODOS OS GRIFOS E NEGRITOS SÃO DE NOSSA AUTORIA) 

 

Prosseguindo, conforme o Ato 2.517/2007 exige análise, cumpre esclarecer que não 

existe violação ao princípio da isonomia, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito 

e a coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República). No mesmo 

sentido, não resta caracterizado desvio de poder ou excesso de poder legislativo, 

uma vez que a presente proposição visa defender a saúde.  

 

Da Juridicidade e Legalidade:  

 

A despeito dos requisitos acima elencados, pode-se depreender que o presente 

projeto de lei respeita as demais formalidades previstas no Regimento Interno e na 

legislação infraconstitucional. Assim, inexiste qualquer vício com o condão de 

caracterizar infringência a dispositivos legais e regimentais. 

 

Da Técnica Legislativa:  

 

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

projeto de lei 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 
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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 lei e o respectivo âmbito de aplicação, a matéria tratada 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, o 

âmbito de aplicação da lei está estabelecido de forma tão específica quanto o 

possibilite o conhecimento técnico ou científico da área respectiva, e o mesmo 

assunto não está sendo disciplinado por mais de uma lei.  

 

Quanto ao artigo 8º da Lei Complementar nº 95/1998, houve cumprimento desta 

norma, pois, a entrada em vigor da lei na data da sua publicação, por entender ser 

razoável e proporcional. Cumpridas, igualmente, 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, e 
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expressaram-se por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma 

enunciada no caput do artigo. 

 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa, adota-se o posicionamento do Estudo de 

Técnica Legislativa, elaborado pela Diretoria de Redação (fls. 10), sendo que ficará 

evidenciado o atendimento às regras previstas na Lei Complementar nº 95/98, que 

rege a redação dos atos normativos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Ex postis, opina-se pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa do Projeto de Lei nº 46/2019, de autoria do Excelentíssimo 

Senhor Deputado Dr. Rafael Favatto. 

 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

 

Vitória/ES, 01 de abril de 2019. 

 

 

GUSTAVO MERÇON 
Procurador da Assembleia Legislativa  
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