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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

Projeto de Lei nº 046/2019 

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”. 

 

I - 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 a 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).  

 

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), e 

eventual aprovação, nos termos do art. 276, I, do Regimento Interno. 

Identificador: 340033003900360036003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei nº 046/2019 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

 2

 

É o relatório.  

 

II – 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 regras específicas sobre 

produção e consumo.  

 

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;  

(...) 
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Isto posto, a competência estadual é suplementar, cabendo à União a edição 

de normas gerais. 

 

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.  

 

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). 

 

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 dosPoderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, respectivamente, em seus arts. 2º e 17. 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 reservado. 

 

Neste prisma, estabelece a CF/1988, em seu art. 61, e a CE/1989, em seu 

art. 63, parágrafo único, as disposições normativas cuja iniciativa é de competência 
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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.  

 

Após as reflexões supra, conclui-se que o projeto em apreço não contém vício 

formal subjetivo, sendo de iniciativa de deputado, e versando sobre matéria que não 

é de iniciativa 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 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 falar em vício 

de inconstitucionalidade formal orgânica e em vício formal subjetivo.  

 

Quanto à espécie normativa, a matéria deve ser normatizada por meio de lei 

ordinária, estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com a Constituição 

Estadual.  

 

O regime inicial de tramitação é o ordinário _ já que até o momento não 

ocorreu quaisquer das hipóteses que poderiam autorizar a tramitação em regime de 

urgência _ que no Plenário e nas Comissões, para votação, exige-se a presença da 

maioria absoluta dos membros, e, para aprovação, são necessários votos favoráveis 

da maioria dos membros presentes.  

 

O processo de votação, a princípio, é o simbólico, porquanto a proposição ora 

analisada não se enquadra entre aquelas em que o Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa reserva ao processo de votação nominal, não obstante a 

possibilidade de o Plenário, a requerimento de qualquer Deputado Estadual, decidir 

pela utilização da votação nominal (art. 202, II, do Regimento Interno).  
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Portanto, verifica-se que, até o presente momento, não há 

inconstitucionalidade formal no Projeto de Lei em apreço. 

 

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. 

 

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 devacatio legis. 

 

Todavia, se vislumbra a ocorrência de inconstitucionalidade material da 

propositura por violação ao princípio constitucional da Livre iniciativa, nos termos da 

Constituição Federal de 1988, em seu art. 1º e 170. 

 

Os princípios constitucionais são um conjunto de normas que fundamentam 

todas as demais normas do nosso Ordenamento Jurídicas, razão pela qual estão 

situados em posição de superioridade visto que as normas subordinadas não podem 

contrariar as  normas de hierarquia superior. 
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O artigo 1º da Constituição Federal eleva à condição de princípio fundamental 

a livre iniciativa, lado a lado com os valores sociais do trabalho. Vejamos: 

 

“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: 

IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.” 

 

A  Constituição de 1988, em seu artigo 170 dispõe: 

 

“A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa", tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 

ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

I – soberania nacional; 

II – propriedade privada; 

III – função social da propriedade; 

IV – livre concorrência; 

V – defesa do consumidor; 

VI – defesa do meio ambiente; 

VII – redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII – busca do pleno emprego; 

IX - Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas 

sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração  no País. 

Parágrafo único. É assegurado  a todos o livre exercício  de qualquer 

atividade econômica, independentemente de autorização  de órgãos 

públicos, salvo nos casos previstos em lei.” 

 

Este artigo da norma constitucional introduz um modelo econômico baseado 

na liberdade de iniciativa, que tem por finalidade assegurar a todos existência digna, 

conforme os ditames da justiça social, sem exclusões nem discriminações.  

 

Daí entende-se que, independentemente de sua natureza, se pública ou 

privada, toda a empresa para desenvolver atividade econômica, seja esta indústria 

ou comércio, ou ainda, prestação de serviços, regem-se pelos princípios contidos 

neste artigo. 
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O Princípio da Livre Iniciativa é considerado como fundamento da ordem 

econômica e atribui a iniciativa privada o papel primordial na produção ou circulação 

de bens ou serviços, constituindo a base sobre a qual se constrói a ordem 

econômica, cabendo ao Estado apenas uma função supletiva pois a Constituição 

Federal determina que a ele cabe apenas a exploração direta da atividade 

econômica quando necessária a segurança nacional ou relevante interesse 

econômico (CF, art. 173). 

 

Ademais, nossa Constituição Pátria dispõe em seu art. 174 que o Estado tem 

o papel primordial como agente normativo e regulador da atividade econômica 

exercendo as funções de Fiscalização, Incentivo e Planejamento de acordo com a 

lei, somente no sentido de evitar irregularidades. 

 

Em síntese, podemos afirmar que a livre iniciativa é um dos preceitos 

fundamentais da Carta Política de 1988, reconhecido não apenas pela Constituição 

como também pela doutrina e que rege a ordem econômica nacional, tendo por 

finalidade assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça 

social, sem exclusões nem discriminações. 

 

Assim, do ponto de vista material, a proposição se mostra desarrazoada e 

desproporcional, ao cercear o direito ao livre exercício da atividade econômica, 

princípio constitucional e fundamento da ordem econômica estabelecidos pelos arts. 

1º, inciso IV e 170, inciso IV da Constituição Federal.  

 

Ademais, ao proibir a comercialização e/ou distribuição de alimentos e 

bebidas quentes em recipientes plásticos, o Projeto de Lei estabelece regramento 

desproporcional, eis que, não obstante a campanha global empreendida contra o 

plástico em geral, cumpre ressaltar que o suposto “vilão” é um importante item na 

economia circular, e, quando reciclado, se transforma em outros produtos que não 

gastam matéria-prima virgem. 
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Ainda, o Projeto de Lei sequer estabelece qual matéria prima utilizada na 

fabricação do recipiente plástico estaria englobada na proibição imposta, impondo, 

tão somente, que os estabelecimentos deverão utilizar recipientes de vidro e/ou 

cerâmica e/ou papel para servir, comercializar e/ou distribuir alimentos e bebidas 

quentes. 

 

 A título de argumentação, os copos plásticos são produzidos através de um 

processo químico conhecido como polimerização, sendo a união química de 

monômeros que forma polímeros, sendo constituídos do composto “Polipropileno”, 

que é um termoplástico derivado do propeno. A utilização de Polipropileno para a 

produção de copos, pratos e potes descartáveis os tornam 100% recicláveis. 

 

Portanto, em que pese a nobre intenção parlamentar, conclui-se que a 

proposição é materialmente inconstitucional, por violação ao princípio constitucional 

da Livre iniciativa, nos termos da Constituição Federal de 1988, em seu art. 1º e 170. 

 

São estas as considerações pertinentes para a proposição em análise.  
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PARECER Nº                    /2019 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO é pela INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL do Projeto de Lei nº 

46/2019, de autoria do Excelentíssimo Senhor Deputado Dr. Rafael Favatto. 

 

Plenário Rui Barbosa, em         de                     de 2019. 

 

____________________________________ PRESIDENTE 

 

_______________________________________ RELATOR 

 

_______________________________________ MEMBRO 

 

_______________________________________ MEMBRO 

 

_______________________________________ MEMBRO 

 

_______________________________________ MEMBRO 

 

_______________________________________ MEMBRO 
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