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EMENDA SUBSTITUTIVA AO PROJETO DE LEI Nº 338/2019 

 

O Projeto de Lei nª 338/2019, de autoria do Deputado Dr. Emílio Mameri, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

PROJETO DE LEI Nº 338/2019 

 

Altera a Lei nº 9.788, de 18 de janeiro de 

2012, que obriga os estabelecimentos 

que comercializam produtos alimentícios 

a dispor em local único, específico e 

com destaque os produtos destinados aos 

indivíduos necessidades alimentares es-

peciais necessidades alimentares especi-

ais celíacos, diabéticos e com intolerân-

cia à lactose e dá outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1° O art. 2º da Lei nº 9.788, de 2012, passa a vigorar acrescido dos parágrafos primeiro e 

segundo, com as seguintes redações: 

 

Art. 2º (...) 

 

§ 1º - O local destinado à exposição dos produtos deve ser indicado por pla-

ca ou qualquer outro meio que garanta visibilidade aos consumidores. 

 

§ 2° - Na hipótese de existência de mais de um local de exposição, o estabe-

lecimento os disporá de maneira a garantir a maior proximidade física pos-

sível entre eles. (NR) 
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Art. 2º A Lei nº 9.788, de 2012, passa a vigorar acrescida do art. 4º-A, com a seguinte reda-

ção: 

 

Art. 4º-A O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o estabeleci-

mento infrator à pena de multa, mediante procedimento administrativo, em 

valor não inferior a 200 (duzentas) e não superior a 2.000 (duas mil) vezes o 

Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo – 

VRTE, ou índice equivalente que venha a substituí-lo, sem prejuízo das de-

mais penalidades que prevê a Lei Federal n. 8.078, de 11 de setembro de 

1990. 

 

§ 1° Para o estabelecimento do valor da pena de multa, a autoridade admi-

nistrativa deverá considerar a gravidade da infração, a sua recorrência, a 

vantagem auferida pelo infrator e a sua condição econômica. 

 

§ 2° Os valores arrecadados em decorrência da aplicação de pena de multa 

na forma desta Lei serão revertidos para o Fundo Estadual de Defesa do 

Consumidor, instituído pela Lei Complementar n. 82, de 11 de junho de 

1996. 

 

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação oficial. 

 

Sala das Sessões, 13 de maio de 2019. 

 

 

 

Dr. Emílio Mameri 

Deputado Estadual (PSDB) 
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JUSTIFICATIVA 

  

A presente emenda substitutiva visa adequar a redação do Projeto de Lei nº 338/2019, de au-

toria deste Deputado, para que passe a alterar a Lei nº 9.788, de 18 de janeiro de 2012, que 

trata de matéria semelhante, em homenagem ao princípio da economicidade. 

 

Referida proposição, inclusive, tem o condão de conferir efetividade ao texto atualmente em 

vigor, ao estabelecer sanção administrativa ao descumprimento do que prescreve a Lei, ade-

quando-a a melhor técnica legislativa. 

 

Reitera-se, por fim, a importância do apoio dos nobres edis ao Projeto de Lei em questão, com 

as alterações aqui promovidas, no sentido de aprová-lo, haja vista a necessidade de proteção à 

saúde dos celíacos, intolerantes à lactose e diabéticos no Estado. 

 

Palácio Domingos Martins, 13 de maio de 2019. 

 

 

 

Dr. Emílio Mameri 

Deputado Estadual (PSDB) 
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