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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 

PARECER TÉCNICO 

 

PROJETO DE LEI Nº 64/2019 

AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 

EMENTA: Proíbe a utilização do material poliuretano e outros similares 

no revestimento das estruturas das edificações públicas e privadas de uso coletivo 

localizados no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

1. RELATÓRIO 

Trata-se do Projeto de Lei nº 64/2019, de autoria do Exmo. Deputado 

Euclério Sampaio, que tem por finalidade proibir a utilização do material poliuretano 

e outros similares no revestimento das estruturas das edificações públicas e 

privadas de uso coletivo localizados no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 Em sua justificativa ao Projeto, o Ilustre Autor alega que: 

O poliuretano é um grupo de polímeros termoplásticos sob forma de 
esponjas, resinas ou borrachas, muito utilizado como isolante térmico, 
acústico e também como adesivo, porém, é um material altamente 
inflamável e sua queima libera um gás extremamente nocivo à saúde 
humana: o cianeto. 

Ademais, o Autor relembra a história de algumas tragédias onde tal 

composto estava presente, como o incêndio na Boate Kiss em 27/01/2013 e, mais 

recentemente, o incêndio no Centro de Treinamentos do Flamengo. 

O projeto foi protocolado no dia 18/02/2019 e lido no expediente da 

Sessão Ordinária do dia 18/02/2019. Não consta, nos autos, até o presente 

momento, notícia da publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL, 

medida que não pode ser dispensada, nos termos do art. 149 do Regimento Interno 

da ALES (Resolução no. 2.700/2009).  
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Após, 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-nos 

examiná-la e oferecer parecer técnico. 

É o relatório. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 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. 

Observa-se, assim, que a Constituição Federal afirmou ser competência 

comum de todos os entes da federação o cuidado com a saúde (art. 23, II, CF/88). 

Entretanto, o artigo 24, XIV, da Constituição Federal legisla a competência 

legislativa concorrente em relação à proteção e defesa da saúde (art. 24, XIV, 

CF/88).1 Nesse sentido, a competência legislativa estadual é suplementar, cabendo 

à União a edição de normas gerais. 

                                                 
1
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

(...) 

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; 

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

(...) 
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A respeito disso, o Ministro Dias Toffoli, ao decidir a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 3.937 de São Paulo proferiu o seguinte voto: 

Nos casos dos autos, há normas estaduais e municipal que 
versam sobre produção e consumo (art. 24, V, CF/88), proteção do meio 
ambiente (art. 24, VI) e proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, CF/88). 
Dessa forma, compete concorrentemente à União a edição de normas 
gerais e aos estados suplementar a legislação federal no que couber 
(art.24, §§ 1º e 2º, CF/88). Somente na hipótese de inexistência de lei 
federal é que os estados exercerão a competência legislativa plena (art. 24, 
§ 3º, CF/88). Sobrevindo lei federal dispondo sobre normas gerais, a lei 
estadual terá sua eficácia suspensa naquilo que contrariar a federal (art. 24, 
§ 4º, CF/88). 

No caso em tela, inexiste Lei Federal que estabeleça normas gerais a 

respeito deste tema. Dessa forma, goza o Estado de competência legislativa 

plena, conforme o artigo 24, §3º, da Constituição Federal.  

Há, entretanto, de se salientar que, em conformidade com o voto do 

Excelentíssimo Ministro, caso sobrevenha lei federal a regular o tema, a lei estadual 

terá sua eficácia suspensa naquilo que contrariar a federal. 

A nosso ver, o projeto de lei em tela trata de uma especificidade da 

legislação sobre proteção e defesa da saúde, especialmente voltada para garantir o 

bem estar e saúde dos habitantes do nosso Estado, bem como a segurança dos 

mesmos, tendo em vista o alto potencial cancerígeno e mortal da substância em 

questão quando exposta a altas temperaturas, visando evitar novas tragédias 

conforme exposto na justificativa do o projeto de lei.  

Não obstante, para a constitucionalidade do projeto, faz-se necessária a 

recomendação de uma emenda em seu texto, pois, da forma como redigido o 

projeto, há o entendimento de que haveria uma ofensa ao princípio da 

proporcionalidade, constante em nossa Constituição Federal. Nesse caso, faremos 

a proposta de emenda corrigindo tal impropriedade, em conformidade com o art. 1º, 

inciso I, da Instrução Normativa nº 002/2015 da Comissão Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação, que, sempre que possível, nas proposituras que, a 

                                                                                                                                                        
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência 
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priori, contenham vícios de inconstitucionalidade, sejam recomendadas emendas 

com vistas a sanar tais vícios e possibilitar a sua regular tramitação.2 

Por oportuno, assim sugerimos no sentido de por meio de Emenda, seja 

feita a supressão de parte do inciso II do artigo 3º (Art. 3º - O descumprimento do 

previsto nesta Lei sujeitará o infrator as seguintes penalidades: II – em caso de 

reincidência, o pagamento em dobro da multa no valor previsto no inciso anterior e 

cassação de alvará de funcionamento, sem prejuízo da aplicação de outras 

penalidades cabíveis), como forma de prevenir uma possível ação direta de 

inconstitucionalidade. Destarte, entendemos que a cassação de alvará de 

funcionamento seria uma sanção incoerente, não condizente com a 

proporcionalidade, causando desarmonia com a Carta Maior e seus princípios. 

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).  

A nosso ver, o projeto em apreço não é de iniciativa privativa do 

Governador do Estado, uma vez que versa acerca de tema de interesse geral da 

população, sem qualquer relação com matéria estritamente administrativa, afeta ao 

Poder Executivo, razão pela qual poderia mesmo decorrer de iniciativa parlamentar. 

Nem tampouco há de se falar que a hipótese normativa implicaria no 

aumento de despesas do ente público, sem a respectiva indicação de fonte de 

custeio, em violação ao comando contido no artigo 151, §2º, II da Constituição 

Estadual do Espírito Santo. 

                                                 
2
 IN nº 002/2015, publicada no Diário do Poder Legislativa do dia 24/06/2015:  

Art. 1º A Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, com base no caput do artigo 35 da Resolução nº 
2.700, de 15.07.2009, e suas alterações, que aprovou o Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, e de conformidade 
com a deliberação unânime de seus membros ocorrida na 13ª Reunião Ordinária realizada no dia 16 de junho de 2015, decide 
que as proposições cujos vícios de inconstitucionalidade sejam sanáveis por meio de emenda terão parecer favorável desta 
Comissão da seguinte forma:  

I nos casos de despacho denegatório, as proposições receberão pareceres desta Comissão pela Rejeição do Despacho 
Denegatório, quando da análise de recurso do autor, desde que verificado que a inconstitucionalidade aventada seja sanável 
por meio de emenda, cujos fundamentos serão incluídos na minuta de parecer; 
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Ressalta-se, ainda, que as hipóteses constitucionais de iniciativa privativa 

formam um rol taxativo. Configuram a exceção, devendo, portanto, serem 

interpretadas de forma restritiva, sob pena de se esvaziar a atividade legislativa das 

Assembleias. Essa é a posição pacificada do Supremo Tribunal Federal, verbis:  

A iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se presume 
e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que, por implicar 
limitação ao poder de instauração do processo legislativo, deve 
necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca.

3
 

 
 

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. 

Passa-se, então, à análise dos demais requisitos formais atinentes ao 

processo legislativo, em especial, o regime inicial de tramitação da matéria, o 

processo de votação a ser utilizado e o quorum para a sua aprovação. 

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. 

                                                 
3
 STF, Pleno, ADI-MC nº 724/RS, Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 27.4.2001. 
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O processo de votação, a princípio, é o simbólico, já que a proposição ora 

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

Assembleia Legislativa reserva ao processo de votação nominal.  

Relativamente a quorum, é importante ressalvar que existem dois tipos: 

a) quorum de votação: é aquele necessário para que ocorra deliberação 

do plenário ou da comissão a respeito de certa proposição, e não para 

aprovar o Projeto. O quorum de votação, no caso em tela, é de 

maioria absoluta dos membros (mais de 50% dos membros) (art. 59 

da Constituição do Estado e art. 194 do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa - Resolução nº 2.700 de 15 de julho de 2009). 

b) quorum de aprovação: é aquele necessário para aprovar o Projeto. O 

quorum de aprovação da lei ordinária é de maioria simples ou relativa, 

ou seja, mais de 50% (cinquenta por cento) dos presentes (art. 59 da 

Constituição do Estado e art. 194 do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa - Resolução nº 2.700 de 15 de julho de 2009). 

Portanto, verifica-se que, até o presente momento, não há 

inconstitucionalidade formal no Projeto de Lei em apreço. 

 

2.1 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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Logo, não há falar 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. 

Conforme já explanado, a Constituição Federal de 1988 preocupou-se 

com a proteção e defesa à saúde, contemplando a previsão de diretrizes para a 

efetivação de tal direito social.  

Nesse sentido, o projeto em apreço vai ao encontro do preconizado pela 

Constituição, subentendendo-se a proibição do uso de poliuretano e outros similares 

no revestimento de estruturas das edificações públicas e privadas, material este que 

comprovadamente é nocivo à saúde humana quando exposto a altas temperaturas, 

garantindo assim a proteção à saúde, nos termos da Carta Maior. 

A respeito disso, em matéria4 publicada no sítio da Fundacentro, seus 

pesquisadores elaboraram Nota Técnica, com o objetivo de informar sobre os 

produtos de termogradação de polímeros, auxiliar no reconhecimento e tratamento 

da intoxicação por inalação de fases resultantes, especialmente em incêndios. A 

fumaça de polímeros pode conter substâncias muito tóxicas, como cianeto.  

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade nº 3.937/SP assim decidiu: 

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 12.684/2007 do Estado de São 
Paulo. Proibição do uso de produtos, materiais ou artefatos que contenham 
quaisquer tipos de amianto ou asbesto. Produção e consumo, proteção do 
meio ambiente e proteção e defesa da saúde. Competência legislativa 
concorrente. Impossibilidade de a legislação estadual disciplinar matéria de 
forma contrária à lei geral federal. Lei federal nº 9.055/1995. Autorização de 
extração, industrialização, utilização e comercialização do amianto da 
variedade crisotila. Processo de inconstitucionalização. Alteração nas 
relações fáticas subjacentes à norma jurídica. Natureza cancerígena do 
amianto crisotila e inviabilidade de seu uso de forma efetivamente segura. 
Existência de matérias-primas alternativas. Ausência de revisão da 
legislação federal, como determina a Convenção nº 162 da OIT. 
Inconstitucionalidade superveniente da Lei Federal nº 9.055/1995. 
Competência legislativa plena dos estados. Constitucionalidade da Lei 
estadual nº 12.684/2007. Improcedência da ação. 

                                                 
4 http://www.fundacentro.gov.br/noticias/detalhe-da-noticia/2014/1/nota-tecnica-sobre-os-riscos-da-inalacao-de-fumaca-produzida-pela-
combustao-de-polimeros 
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No caso em questão, o Supremo entendeu que a Lei Federal nº 9.055/95, 

que autorizava a extração, industrialização, utilização e comercialização do amianto 

da variedade crisotila era inconstitucional, pois confrontava com direito a saúde (art. 

6º e 196, CF/88, e declarou a Lei Paulista nº 12.684/2007, que proibia o uso e 

comercialização de qualquer tipo de amianto, constitucional, pois estava em 

consonância com o direito a Saúde. 

Dessa forma, conclui-se, por analogia, que o Projeto de Lei em tela 

compartilha, inclusive, do entendimento do Supremo Tribunal Federal, no tocante ao 

Direito a Saúde.  

No que tange à vigência da lei no tempo, inexiste qualquer 

inconstitucionalidade material, pois não se pretende dar efeitos retroativos às 

normas da proposição. 

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. 

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. 

2.2 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, 

muito pelo contrário, estão de acordo com o mesmo. 

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

respeita as demais formalidades previstas no Regimento Interno (Resolução nº 

2.700/2009). 

2.3 DA TÉCNICA LEGISLATIVA  
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No que se refere à técnica legislativa, o Ato nº 964/2018, em seu art. 16, 

V, determina a verificação do atendimento aos preceitos da Lei Complementar 

Federal nº 95/1998 e suas alterações, concluindo pela adoção ou não do estudo 

técnico que será realizado pela Diretoria de Redação. 

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 

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. 

Obedecidas, ainda, as normas do art. 4º da LC nº 95/1998, pois a 

epígrafe foi grafada em caracteres maiúsculos, contém identificação numérica 

singular e está formada pelo título designativo da espécie normativa e pelo número 

respectivo e ano, e do art. 6º, porquanto o preâmbulo indica o órgão competente 

para a prática do ato. 

Cumpridas 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.  

A vigência da proposição está indicada de maneira expressa, respeitando 

o art. 8º da LC 95/98. 

Atendidas as regras do art. 10, porquanto, no texto da proposição, a 

unidade básica de articulação é o artigo, indicado pela abreviatura “Art.”, seguida de 
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numeração ordinal, e o único parágrafo está representado pela expressão 

"parágrafo único" por extenso. 

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. 

No mais, aguarda-se o Estudo de Técnica Legislativa que será elaborado 

pela Diretoria de Redação, que certamente ficará evidenciado o atendimento às 

regras previstas na Lei Complementar nº 95/98, que rege a redação dos atos 

normativos. 

3. CONCLUSÃO 

Ex positis, opinamos pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, 

JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei nº. 64/2019, de 

autoria do Excelentíssimo Deputado Euclério Sampaio, que deve seguir sua 

tramitação regular nesta Casa de Leis, nos termos acima expostos. 

É o parecer. 

Vitória, 27 de fevereiro de 2019. 

 

SANDRA MARIA CUZZUOL LORA 
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