
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

PROCURADORIA  

 

 1 

Proposição: Projeto de Lei nº 138/2018. 

Autor (a): Deputado Dr. Rafael Favatto. 

Assunto: Obriga a comercialização de produtos alimentícios destinados aos 

indivíduos portadores de desordem sistêmica autoimune - celíacos, em local 

único, específico e com destaque, nas feiras livres. 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a 

nobre intenção parlamentar de obrigar a comercialização de produtos 

alimentícios destinados aos indivíduos portadores de desordem sistêmica 

autoimune - celíacos, em local único, específico e com destaque, nas feiras 

livres. 

O parecer técnico jurídico emitido pelo procurador (a) conclui 

pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa do 

projeto, abordando todos os aspectos previstos no artigo 9º do Ato 

2517/2007, da Mesa da Assembleia Legislativa, notadamente, a 

competência legislativa, a iniciativa, a espécie normativa, o quórum e o 

processo de votação, o regime de tramitação, a compatibilidade com os 

princípios e normas constitucionais federais e estaduais e regimentais e a 

técnica legislativa, inclusive concluindo pela adoção do respectivo estudo 

técnico.   

Todavia, em que pese a fundamentação jurídica exposta no 

parecer técnico, pede-se vênia para discordar em parte de suas conclusões, 

posto que não se vislumbra o cumprimento integral da Lei Federal nº 95, de 

26.02.1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a 

consolidação das leis, especificamente, quanto ao disposto nos seus artigos 

5º e 7º, inciso IV, in verbis: 
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Art. 5º A ementa será grafada por meio de caracteres que a 

realcem e explicitará, de modo conciso e sob a forma de título, 

o objeto da lei. 

Art. 7º O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o 

respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes 

princípios: 

(...) 

IV - o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de 

uma lei, exceto quando a subsequente se destine a 

complementar lei considerada básica, vinculando-se a esta por 

remissão expressa. 

Ocorre que o Estado do Espírito Santo, no exercício da 

competência legislativa prevista no artigo 24, incisos V e XII, da 

Constituição Federal, editou a Lei Estadual nº 9.788, de 18.01.2012, que 

obriga os estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios a 

dispor em local único, específico e com destaque os produtos destinados aos 

indivíduos celíacos, diabéticos e com intolerância à lactose e dá outras 

providências. 

De fato, o Supremo Tribunal Federal1 reconhece a competência 

legislativa concorrente dos Estados-membros para dispor sobre consumo, 

proteção e defesa da saúde, em matérias correlatas a do presente projeto, 

por força do disposto no artigo 24, incisos V e XII, da Constituição Federal, 

consoante acordão, in verbis: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 

12.385/2002, DO ESTADO DE SANTA CATARINA QUE CRIA O 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS PORTADORAS DA 

DOENÇA CELÍACA E ALTERA AS ATRIBUIÇÕES DE SECRETARIAS 

ESTADUAIS. VÍCIO FORMAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE. 1. Iniciativa privativa do Chefe do Poder 

Executivo estadual para legislar sobre a organização 

administrativa do Estado. Art. 61, § 1º, inc. II, alínea e, da 

Constituição da República. Princípio da simetria. Precedentes. 2. 

A natureza das disposições concernentes a incentivos fiscais e 

                                                 
1 ADI 2730 / SC - SANTA CATARINA - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Relator(a):  Min. CÁRMEN 
LÚCIA - Julgamento:  05/05/2010  - Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 
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determinação para que os supermercados e hipermercados 

concentrem em um mesmo local ou gôndola todos os produtos 

alimentícios elaborados sem a utilização de glúten não 

interferem na função administrativa do Poder Executivo local. 3. 

A forma de apresentação dos produtos elaborados sem a 

utilização de glúten está relacionada com a competência 

concorrente do Estado para legislar sobre consumo, proteção e 

defesa da saúde. Art. 24, inc. V e XII, da Constituição da 

República. Precedentes. 4. Ação julgada parcialmente 

procedente.       (grifou-se) 

Portanto, em sede de técnica legislativa, cumpre zelar pelo 

cumprimento das disposições dos artigos 5º e 7º, inciso IV, da Lei Federal nº 

95, de 26.02.1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e 

a consolidação das leis, fazendo constar, via emenda, as disposições do 

presente projeto na Lei Estadual nº 9.788, de 18.01.2012, que trata do 

mesmo assunto, bem como dotá-lo de ementa, eis que até o momento esta 

não consta do referido projeto. 

Por todo exposto, por perfilhar com as conclusões do 

entendimento exposto no parecer técnico em apreço, à exceção das 

ressalvas quanto a técnica legislativa, opina-se pelo seu ACOLHIMENTO 

EM PARTE, tendo em vista a constitucionalidade, juridicidade, legalidade e 

boa técnica legislativa do presente projeto, nos termos aduzidos, desde que 

adotadas as seguintes emendas: 

Emenda 01 

- A ementa do Projeto de Lei nº 138/18 passa a ter a seguinte 

redação: 

“Obriga a comercialização de produtos alimentícios destinados aos 

indivíduos portadores de desordem sistêmica autoimune - celíacos, em 

local único, específico e com destaque, nas feiras livres, por meio da 

alteração da Lei Estadual nº 9.788, de 18.01.2012.”   

Emenda 02 

- O artigo 1º da do Projeto de Lei nº 138/18 passa a ter a seguinte 

redação: 
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“Art. 1º O “caput” do artigo 1º da Lei Estadual nº 9.788, de 

18.01.2012, acrescido de um parágrafo único, passa vigorar com a 

seguinte redação: 

Art. 1º Os supermercados, hipermercados, feiras livres e 

estabelecimentos similares que comercializam produtos 

alimentícios ficam obrigados a disponibilizar em local único, 

específico e com destaque os produtos destinados ou indicados 

aos indivíduos celíacos, diabéticos e com intolerância à lactose. 

Parágrafo único. Os produtos alimentícios destinados aos 

indivíduos celíacos, tratados nesta Lei, referem-se aos 

elaborados sem adição de glúten de trigo, cevada e centeio. 

(NR)” 

Emenda 03 

- O artigo 2º do Projeto de Lei nº 138/18 passa a ter a seguinte 

redação: 

“Art. 2º O artigo 2º da Lei Estadual nº 9.788, de 18.01.2012, 

passa vigorar acrescido de mais um inciso, com a seguinte 

redação: 

 Art. 2ª (...) 

 (...) 

 VI – bancas. (NR)” 

Emenda 04 

- Fica suprimido o artigo 3º do Projeto de Lei nº 138/18, 

renumerando-se o seu artigo 4º para artigo 3º. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Assembleia Legislativa, em 08 de junho de 2018. 

 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 
 Subcoordenador da Setorial Legislativa  
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