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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

Proposição: Projeto de Resolução nº 033/2019. 

Autor (a): Deputado 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. 

 

I - RELATÓRIO 

 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a nobre 

intenção parlamentar de estabelecer a diminuição progressiva, até a completa 

vedação, de aquisição de utensílios descartáveis, no âmbito do Poder Legislativo do 

Estado do Espírito Santo. 

 

Por meio da justificativa autoral, verifica-se que o objetivo precípuo da 

proposição consubstancia-se em evitar a poluição do meio ambiente com o material 

plástico proveniente dos utensílios descartáveis fabricados com produtos derivados 

do petróleo, que contribuem em muito para o acúmulo de lixo plástico no planeta. 

 

A proposição foi protocolada na Assembleia Legislativa em 07.05.2019 e lida 

no expediente da sessão ordinária do dia 13.05.201. 

 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, em exercício de juízo de 

delibação que lhe impõe o art. 120 do Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009, proferiu despacho denegatório com a manifestação pela devolução ao 

autor do Projeto, com base no art. 143, VIII do RI, por infringência do art. 63, 

parágrafo único, III e VI, e 91, I, da Constituição Estadual. 
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Após recurso do autor, a matéria 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.  

 

Após receber parecer pela rejeição do despacho denegatório pela Comissão 

de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, a proposição seguiu para 

discussão especial em Plenário por 3 sessões e, após, foi encaminhada para esta 

Comissão para parecer de análise técnica. 

  

É o relatório. 

 

II – PARECER DO RELATOR 

 

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.  

 

Em outras palavras, esta primeira análise se limita a apontar a existência de 

eventuais vícios formais a macular o futuro ato normativo singularmente 

considerado, sem adentrar o seu conteúdo, em razão da inobservância dos 

pressupostos e procedimentos relativos à formação da lei.  
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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.  

 

Constatada a competência legislativa estadual na matéria em apreço, conclui-

se, por meio da exegese das disposições contidas nos artigos 48 a 52 e 69 da 

Constituição Federal, que a espécie normativa adequada para tratar do tema é a 

resolução, posto que a matéria se enquadra dentre aquelas que são de competência 

exclusiva do Poder Legislativo, notadamente, por sua subjunção aos preceitos 

contidos no artigo 56, inciso III, da Constituição Estadual e no artigo 151, § 1º, inciso 

VI, do Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, editados em simetria com os 

preceitos constitucionais federais retro mencionados. 

 

Na esteira desta linha, que assinala a competência exclusiva do Poder 

Legislativo para dispor sobre a matéria em questão, conclui-se que a competência 

para iniciativa do processo legislativo é concorrente, nos termos do artigo 61, caput, 

da Constituição Federal, mutatis mutandis, de observância obrigatória nos Estados e 

Municípios, restringindo-se, no entanto, aos parlamentares e, por consequência, 

excluindo a iniciativa privativa de outros agentes políticos ou órgãos 

extraparlamentares, por se tratar de competência exclusiva do Poder Legislativo, 

consoante previsto no artigo 27, § 3º, da Constituição Federal, in verbis: 

 

Art. 27. (...) 

§ 3º Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento 

interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria, e prover os 

respectivos cargos. 

 

No entanto, a vista da matéria abranger, na acepção latu senso, os serviços 

administrativos da Secretaria da Assembleia Legislativa, cabe verificar se sua 

inciativa não se submete a competência privativa da Mesa Diretora, nos termos do 

artigo 17, inciso IX, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 2.900/09. 
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O PR 33/2019 visa em três anos não mais permitir a aquisição de nenhum 

utensílio de plástico pela ALES. Para isso o PR 33/2019 impede novos admitidos 

aditivos contratuais nos contratos vigentes neste Poder.  

 

O art. 17, IX do Regimento Interno da ALES, assim estabelece: 

 

Art. 17. À Mesa compete, dentre outras atribuições estabelecidas neste 

Regimento Interno ou por resolução da Assembleia Legislativa, ou delas 

implicitamente resultantes:  

[...]  

X - 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; (original sem grifo ou destaque)  

 

Faz-se presente o entendimento de que a iniciativa privativa da Mesa Diretora 

para propor projeto de resolução que disponha sobre organização e funcionamento 

da Casa é relativa a aspectos organizacionais administrativos desse funcionamento.  

 

No caso em apreço, parece ser evidente que a utilização ou não de utensílios 

de praticado pelo ALES está dentre da sua competência organizacional, isto porque 

entra no critério da discricionariedade, da oportunidade e conveniência da Mesa 

Diretora que é o órgão administrativo do Poder Legislativo.  

 

Outo raciocínio não poderia ser diferente até porque o PR 33/2019 determina 

a não realização de aditivo contratual o que afeta diretamente na atribuição da Mesa 

Diretora que é quem realiza os contratos administrativos.  

 

Sendo assim não poderia o parlamentar de forma individual legislar sobre a 

realização de contrato e o tipo de contrato entre a Mesa Diretora e o particular. 
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Claramente trata-se aqui de um ato de gestão de competência exclusiva do 

gestor que no caso é a Mesa Diretora, logo cabe a esta elaborar projeto de 

resolução sobre sua organização.  

 

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 do Projeto de Resolução n.º 

033/2019, de autoria do Excelentíssimo Senhor Deputado Emílio Mameri. 

 

Plenário Rui Barbosa, em         de                     de 2019. 

 

____________________________________ PRESIDENTE 

 

_______________________________________ RELATOR 

 

_______________________________________ MEMBRO 

 

_______________________________________ MEMBRO 

 

_______________________________________ MEMBRO 

 

_______________________________________ MEMBRO 

 

_______________________________________ MEMBRO 
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