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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

PARECER 

 

Projeto de Resolução n.º 033/2019 

Autor: Deputado Dr.Emílio Mameri 

Assunto: Estabelece a diminuição progressiva, até a completa 

vedação, de aquisição de utensílios descartáveis, no âmbito do 

Poder Legislativo do Estado do Espírito Santo 

 

1.  RELATÓRIO 

Cuida o presente Projeto de Resolução aviado pelo nobre 

Deputado Dr. Emílio Mameri com o fito de estabelecer a 

diminuição progressiva, até a completa vedação, de aquisição 

de utensílios descartáveis, no âmbito do Poder Legislativo do 

Estado do Espírito Santo. 

Em suas justificativas, observa-se que o escopo primordial da 

proposição compenetra-se em estorvar a poluição do meio 

ambiente com o material plástico descartável derivado de 

petróleo, que se acumulam no planeta, consoante se vislumbra 

de suas razões, in verbis: 

“JUSTIFICATIVA: Embora vistos como sinônimo de 

praticidade para o consumo de alimentos e 

bebidas, os utensílios descartáveis fabricados 

com produtos derivados do petróleo contribuem 
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em muito para o acúmulo de lixo plástico no 

planeta. 

No mundo inteiro, as práticas exageradas de 

consumo geram uma enorme quantidade de 

resíduos plásticos, sem a devida administração 

e destinação. Com alto custo para reciclagem, 

estima-se que um terço de todo o plástico 

descartado já tenha  se inserido na natureza 

como poluição terrestre e de água doce ou 

marinha, já que a maior parte dos utensílios 

descartáveis utilizados é destinada aos 

aterros sanitários ou mesmo lançada de maneira 

inadequada no meio ambiente – onde, por 

exemplo, os copos descartáveis demoram cerca 

de 100 anos para se decompor. 

A contaminação do solo e das águas doces e 

oceânicas pelo macro, micro e nanoplásticos. 

Estes últimos, inclusive, são consumidos cada 

vez mais por animais e seres humanos a partir 

de alimentos e água contaminados – e os 

efeitos totais de sua ingestão ainda são 

desconhecidos. 

Outrossim, a incineração de resíduos plásticos 

também causa elevadas emissões de dióxido de 

carbono, constituindo-se em mais um fator de 

poluição da atmosfera terrestre. 

Esses produtos, portanto, vêm matando a vida 

selvagem, danificando ecossistemas naturais e 

contribuindo para as mudanças climáticas no 

planeta. Além disso, observa-se um 

considerável dispêndio de recursos públicos em 

compras frequentes desse tipo de insumo, que 

poderiam ser economizados com a utilização de 

produtos reutilizáveis. 

Diante disso, impõe-se a este Poder 

Legislativo a tomada de providências, nos 

limites de sua competência, para prestar a sua 

parcela de contribuição e exemplo à sociedade, 
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tendo em vista, inclusive, que são deveres da 

coletividade e do Poder Público a defesa e a 

proteção do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, para as presentes e futuras 

gerações (art. 225, caput da Constituição 

Federal e art. 186, caput da Constituição 

Estadual). 

As medidas que se propõe aderir, por meio da 

presente proposição, certamente têm a 

potencialidade de ecoar no setor público deste 

Estado, em todas as esferas de Poder, e até 

mesmo no âmbito privado, de modo a diminuir, 

sobremaneira, os impactos negativos gerados 

pelos resíduos plásticos. 

Sendo estas as razões para a propositura do 

presente Projeto de Resolução, alinhada às 

competências estabelecidas pela Constituição 

Federal, espera-se o apoio e a sua aprovação 

pelos ilustres pares desta Casa de Leis.” 

O projeto fora aviado na Assembleia Legislativa em 07 de maio 

de 2019 e lida no expediente da sessão ordinária do dia 13 de 

maio do corrente ano, tendo sido despachado de forma 

denegatória pelo Presidente da Mesa Diretora, com espeque no 

artigo 23, inciso II, alínea “c”, combinado com o artigo 143, 

inciso VIII, do Regimento Interno, inadmitindo sua 

tramitação, por entendê-la claramente inconstitucional, por 

infringência ao artigo 17, inciso IX, do Regimento Interno. 

Em ato contínuo, após a recusa, o autor do projeto interpos 

recurso, sendo remetido o Projeto para a Procuradoria desta 

Casa que na lavra de brilhante parecer assim se manifestou: 

“Opina-se pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e boa técnica 

legislativa do Projeto de Resolução nº 

033/2019, de autoria Deputado Emílio Mameri, 
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que estabelece a diminuição progressiva, até a 

completa vedação, de aquisição de utensílios 

descartáveis, no âmbito do Poder Legislativo 

do Estado do Espírito Santo, e, por 

consequência, pela rejeição do despacho 

denegatório. opinou favoravelmente aos 

requisitos objetivos de legalidade.” 

Posteriormente, por discordar do parecer técnico-jurídico 

promanado pela Procuradoria, fora lavrado novo Parecer pelo 

Coordenador da Setorial Legislativa, opinando pelo não 

acolhimento do parecer jurídico que fora aviado. 

A Procuradoria Geral desta Casa de Leis se manifestou no 

sentido de acompanhar a Coordenação Setorial Legislativa, pela 

inadmissão do Projeto de Resolução. 

Nos termos regimentais avoquei os presentes autos para 

elaboração e lavra do parecer desta Comissão.  

É o relatório. 

  

2.  FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

Prima facie, de uma análise percuciente do Projeto de 

Resolução em testilha, não se vislumbra a matéria dentre 

aquelas que são de competência legislativa privativa da União 

ou próprias dos Municípios,nos termos dos artigos 22 e 30, 

inciso I, da da Carta da República. 

 

O espeque do projeto de resolução se relaciona a propiciar 

melhorias ao meio ambiente, direito de terceira geração, 

garantindo o controle da poluição e responsabilidade ambiental 

por esta Casa de Leis. 

Em assim sendo, observa-se que está inserta a questão no 

tocante à legislação concorrente estribada na Carta da 

República, consoante consta do artigo 24, incisos VI e VIII, 

da mesma, ipsis litteris: 
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“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao 

Distrito Federal legislar concorrentemente 

sobre: 

(...) 

VI - florestas, caça, pesca, fauna, 

conservação da natureza, defesa do solo e dos 

recursos naturais, proteção do meio ambiente e 

controle da poluição; 

(...) 

VIII - responsabilidade por dano ao meio 

ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 

valor artístico, estético, histórico, 

turístico e paisagístico; 

§ 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.” (grifos 

não constantes do original). 

Logo, percebe-se que há competência legislativa do Estado do 

Espírito Santo para versar acerca da matéria. 

Também nota-se que por meio dos artigos 48 a 52 e 69 da 

Constituição da República que dentre as espécies normativas, 

o projeto de resolução é o adequado à espécie, vez que a 

matéria se enquadra dentre aquelas que são de competência 

Identificador: 330031003800390035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

     ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Projeto nº Página 

Carimbo / Rubrica 

 

exclusiva do Poder Legislativo, sobretudo, por sua subsunção 

aos termos do artigo 56, inciso III, da Constituição Estadual 

e no artigo 151, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta 

Assembleia Legislativa. 

Contudo, vê-se que, a Coordenadoria Setorial Legislativa se 

manifestou no sentido de que seria competência provativa da 

mesa diretora, o que se discorda na presente por entender que 

o dispositivo constante no artigo 17, do regimento Interno 

desta Casa deve, como regra de exceção, ser interpretado 

restritivamente como corolário comezinho de direito. 

O artigo prefalado detém a seguinte redação verbo ad verbum: 

“Art. 17. À Mesa compete, dentre outras 

atribuições estabelecidas neste Regimento 

Interno ou por resolução  da Assembleia 

Legislativa, ou delas implicitamente 

resultantes: (...) IX - propor, 

privativamente, à Assembleia Legislativa, 

projeto de resolução, nos termos do artigo 56 

da Constituição Estadual, dispondo sobre sua 

organização, funcionamento, polícia, regime 

jurídico do seu pessoal, criação e extinção de 

cargos, empregos e funções e fixação da 

respectiva remuneração, observados os 

parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes 

orçamentárias;” 

Por conseguinte, prima facie, salta aos olhos a noção de que 

se trata de norma taxativa, já que trata de limitações 

numerus clausulus e, em assim sendo,não há que se fazer uma 

interpretação extensiva, mas sim restritiva. 

 

A interpretação restritiva ocorre toda vez que se limita o 

sentido da norma, mesmo havendo amplitude da sua expressão 

literal, através do uso de considerações teleológicas e 

axiológicas. A interpretação restritiva, portanto, leva em 

consideração o critério da mens legis (vontade da lei), 
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levando em consideração a norma jurídica como algo 

independente da vontade do legislador, assumindo significado 

próprio, uma vez expressado (COELHO, 1981).
1
 

Nesse sentido, a prerrogativa para iniciativa privativa de 

projetos por parte da Mesa Diretora, insculpida no mencionado 

dispositivo regimental, deve ser interpretada 

restritivamente, da mesma forma do entendimento aplicável as 

hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar, previstas 

em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição Federal - 

matérias relativas ao funcionamento da Administração Pública, 

notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder 

Executivo - conforme Jurisprudência do Supremo Tribunal de 

Federal
2
, in litteris: 

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  

ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA LEI N. 50, DE 25 DE 

MAIO DE 2.004, DO ESTADO DO AMAZONAS. TESTE DE 

MATERNIDADE E PATERNIDADE. REALIZAÇÃO 

GRATUITA. EFETIVAÇÃO DO DIREITO À ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE 

CRIA DESPESA PARA O ESTADO-MEMBRO. ALEGAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO ACOLHIDA. 

CONCESSÃO DEFINITIVA DO BENEFÍCIO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICÁRIA GRATUITA. QUESTÃO DE 

ÍNDOLE PROCESSUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO 

INCISO I DO ARTIGO 2º. SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO 

INVESTIGATÓRIA. PERDA DO BENEFÍCIO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO III DO ARTIGO 

2º. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA 

DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINAR O 

                                                
1
 http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,nocoes-introdutorias-de-hermeneutica-juridica-

classica,48466.html 
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RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS PELO 

ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO 

IV DO ARTIGO 2º. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 

61, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "E", E NO ARTIGO 

5º, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL . 

1. 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(...) 

(ADI 3394 / AM - AMAZONAS - AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE - Relator (a): Min. EROS 

GRAU - Julgamento: 02/04/2007 - Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno).(grifou-se). 

 

Logo, por via de consequência, a diminuição progressiva, até 

a completa vedação, de aquisição de utensílios descartáveis, 

no âmbito do Poder Legislativo do Estado do Espírito Santo, 

não implica na criação de cargos ou em alteração da estrutura 

de qualquer órgão da Assembleia Legislativa, não se inserindo 

na competência privativa da Mesa Diretora para iniciativa das 

resoluções que disponham sobre as matérias elencadas no 

inciso IX do artigo 17 do Regimento Interno. 

Razão pela qual, após análise detida da quaestio praetori, 

entende-se, que a mesma não acarreta a criação, a modificação 

ou a extinção das atribuições dos órgãos da Assembleia 

Legislativa ou, menos ainda, a alteração de suas respectivas 

estruturas, consequentemente propugnando pela rejeição do 

despacho denegatório da Presidência. 
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No que concerne aos demais elementos formais do processo 

legislativo, observa-se a presença de todos vez que foi 

respeitado o  quorum mínimo de aprovação previsto nos termos 

do artigo 59 da Carta do Estado do Espírito Santo, que e de 

maioria simples; o regime inicial de tramitação e o processo 

de votação são o ordinário e o simbólico, conforme deflui da 

interpretação sistêmica das disposições contidas nos artigos 

148, inciso II; 200, incisos l e II; e 202, incisos I e II, 

do Regimento Interno desta Casa de leis. 

Assim, atendidos os requisitos extrínsecos de  

constitucionalidade formal, conclui-se, de imediato que o  

projeto em exame é harmônico com os textos das Constituições 

da República e do Estado, não contraria os princípios, 

direitos e garantias nelas previstos, se amoldando, inclusive, 

ao Princípio da Irretroatividade das Leis, eis que sua 

vigência ocorrerá a partir de sua publicação, não se 

pretendendo qualquer retroatividade que venha macular direitos 

pré-estabelecidos. 

No tocante à juridicidade e legalidade, exsurge aduzir que o 

projeto se coaduna com o Direito, especialmente por se 

adequar às normas de regência, e aponta para a concretização 

da própria Constituição, nos termos dos artigos 23, inciso 

VI, e 170, inciso VI, dentre outros 

 

3.  CONCLUSÃO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 41, inciso I, do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, como relator opina-se 

pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa do Projeto de Resolução nº 33/2019,de 

autoria do conspícuo Deputado Dr. Emílio Mameri, que 

estabelece a diminuição progressiva, até a completa vedação, 

de  aquisição de utensílios descartáveis, no âmbito do Poder 
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Legislativo do Estado do Espírito Santo, e, por via de 

consequência, pela rejeição do despacho denegatório. 

 

PARECER Nº            /2019 

 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO é pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, JURIDICIDADE e 

BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Resolução n.º 033/2019, 

de autoria do Exmo. Sr. Deputado Dr. Emílio Mameri, e pela 

REJEIÇÃO DO DESPACHO DENEGATÓRIO DA MESA DIRETORA, nos termos 

da fundamentação constante deste parecer:  

 

Plenário Rui Barbosa, em       de                  de 2019. 

 

_____________________________________________________________ PRESIDENTE 

_____________________________________________________________ RELATOR 

_____________________________________________________________ MEMBRO 

_____________________________________________________________ MEMBRO 

_____________________________________________________________ MEMBRO 

_____________________________________________________________         MEMBRO  

_____________________________________________________________ MEMBRO 

_____________________________________________________________         MEMBRO  
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