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Fiscalização, Controle e Tomada de Contas 
encontram-se definidas nos artigos 42 e 43 do 
Regimento Interno.  

Cabe destacar que compete a esta Comissão, 
opinar obrigatoriamente sobre todas as matérias de 
caráter financeiro, e especialmente quando for o caso 
de: plano plurianual; diretrizes orçamentárias; 
proposta orçamentária; proposições referentes a 
matérias tributárias, abertura de créditos, 
empréstimos públicos e as que, direta ou 
indiretamente, alterem a despesa ou a receita do 
Estado, acarretem responsabilidades ao Erário 
Estadual ou interessem ao crédito e ao Patrimônio 
Público Estadual. 

Cabe a esta Comissão a análise e parecer à 
Projeto d e Lei nº 169/2017, especialmente quanto 
aos aspectos financeiro-orçamentários, sobre a sua 
compatibilização ou adequação com o plano 
plurianual e lei de diretrizes orçamentárias e o 
orçamento anual e, ainda, toda matéria de cunho 
financeiro, conforme dispõe o art. 42 do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Estado. 

A matéria encontra-se bem fundamentada na 
justificativa, todavia é necessário passar pelo crivo 

ex vi
Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis 
Espírito-Santense.  É necessário destacar que cabe à 
Comissão atestar se existe, no Projeto em comento, 
qualquer iniciativa de aumento ou redução de 
despesas orçamentarias.   

No exame de mérito, a Projeto em comento, 
é oportuno, porque, segundo o Deputado autor, o 
projeto tem como finalidade  dispor  sobre a adoção 
de critérios especiais de avaliação de pessoas com 
distúrbios, transtornos, dificuldades, déficit e/ou 
problemas  de aprendizagem  nos concursos públicos  
de provas para investidura em cargo ou emprego 
público na administração direta ou indireta. 

Na justificativa o autor expõe de maneira 
clara e precisa a necessidade da tramitação regular da 
matéria na Casa Legislativa. Onde deixa claro que 
pretende colocar em condições de igualdade as 
pessoas estabelecidas  no art. 1º do Projeto em 
exame. 

É certo que na nossa sociedade ainda distante 
do ideal de igualdade entre seus cidadãos, é constante 
o debate sobre meios de inclusão daqueles que se 
encontram à margem das chances profissionais e da 
vida social. Nesse contexto, e considerando que hoje 
muitas doenças da contemporaneidade atingem a 
estrutura mental dos indivíduos de forma crescente, é 
legitimo perguntar se tais pessoas podem ser inseridas 
no serviço público através de concurso.  

Nesta toada o Projeto é muito salutar e 
oportuno. No que se refere aos princípios, coadunam-
se com as características inerentes à transparência 
previstas na Constituição, não gerando propriamente 
inovação em matéria de despesa que afeta à 
aplicabilidade quando atendido.   

Assim sendo, na condição de relator 
designado, verificamos que a proposição não 

concorre para o aumento da despesa ou redução da 
receita do Estado, estando o projeto em conformidade 
com o que preceitua o artigo 167 da Constituição 
Federal c/c artigo 147 da Constituição Estadual. 

Ante o exposto, opino no sentido de que o 
parecer desta Comissão de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas seja pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 
169/2017, com adoção da  emenda modificativa, de 
autoria do Deputado Estadual Rodrigo  Coelho do 
Carmo 

Sendo assim, sugiro aos demais membros 
desta Comissão à adoção do seguinte: 
 

PARECER N.º 03/2018 
 

A COMISSÃO DE FINANÇAS, 
ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS é pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 169/2017, de 
autoria do Deputado Estadual Rodrigo Coelho do 
Carmo, com adoção da emenda modificativa 
incorporada na Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação. 

 
Plenário Rui Barbosa, em 05 de março de 

2018. 
 

DARY PAGUNG 
Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 
Relator 

JOSÉ ESMERALDO 
ALMIR VIEIRA 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Publiquem-se. 
Continua a leitura do Expediente. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

21 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
PROJETO DE LEI Nº 192/2017 
Autor: Deputado Marcos Bruno Bastos.  
Ementa: 
empresariais prestadores de serviços de assistência 
técnica de qualquer natureza localizados no Estado 
do Espírito Santo a fornecerem aos consumidores 

 
 

RELATÓRIO 
 

Projeto de Lei nº 192/2017, de iniciativa do 
Senhor Deputado Marcos Bruno, cujo conteúdo, em 
síntese, autoriza o Poder Executivo a conceder 
isenção total da tarifa de água e esgoto às famílias e 
aos comerciantes vitimas de enchentes no Estado do Identificador: 35003100300038003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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Espírito Santo, por período determinado, e dá outras 
providencias.  

O projeto foi protocolado no dia 17/05/2017 
e lido no expediente da Sessão Ordinária do dia 
22/05/2017, e encontra-se publicado na página 65 do 
Diário do Poder Legislativo - DPL do dia 
30/05/2017, conforme fl. 07 dos autos. 

O presente Projeto de Lei veio a esta douta 
Comissão de Constituição e Justiça para exame e 
parecer, na forma do disposto no art. 41 do 
Regimento Interno da ALES (Resolução nº 2.700/09) 
após ter recebido o parecer técnico pela 
constitucionalidade. 

É o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA 
JURIDICIDADE, CONSTITUCIONALIDADE E 

LEGALIDADE E TECNICA LEGILATIVA. 
 
O art. 1° da referida norma estatui que 

estabelecimentos comercias e empresariais 
prestadores de serviços de assistência técnica de 
qualquer natureza localizados no Estado do Espirito 
Santo deverão fornecer aos consumidores protocolo 
de atendimento informando a data, o horário e o 
motivo do comparec  

A 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. 

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. 

A Constituição Federal divide a competência 
entre as pessoas jurídicas com capacidade política: 
União (artigos 21 e 22); Municípios (artigos 29 e 30); 
e Estados (artigo 25 - competência residual ou 
remanescente). 

No caso em tela, a competência legislativa 
foi respeitada, pois não há qualquer vedação 
constitucional para sua devida tramitação, como 
preceituam os arts. 6º e 8º da Lei nº 8.078/90, Código 
de Defesa do Consumidor que assim preconizam: 

Art. 6º São direitos básicos do 
consumidor: 
(...) 
III - a informação adequada e clara 
sobre os diferentes produtos e 
serviços, com especificação correta 
de quantidade, características, 
composição, qualidade, tributos 
incidentes e preço, bem como sobre 
os riscos que apresentem; 
(...) 

Art. 8° Os produtos e serviços 
colocados no mercado de consumo 
não acarretarão riscos à saúde ou 
segurança dos consumidores, exceto 
os considerados normais e 
previsíveis em decorrência de sua 
natureza e fruição, obrigando-se os 
fornecedores, em qualquer hipótese, 
a dar as informações necessárias e 
adequadas a seu respeito. (grifo 
nosso) 

 
Assim, em face da capacidade de auto-

organização e autogoverno outorgada pela Carta 
Magna aos Estados-membros (CF, art. 25, caput, e § 
1º), é de se concluir que compete a esta Casa 
Legislativa, com a sanção do Governador do Estado, 
dispor sobre a matéria em exame, nos termos do art. 
55, caput, da Constituição Estadual, litteris: 

 
Art. 55.  Cabe à Assembleia 
Legislativa, com a sanção do 
Governador do Estado, dispor sobre 
todas as matérias de competência do 
Estado, especialmente sobre: (grifou-
se) 

 
A propositura em questão, apesar de estar 

relacionada a direito do consumidor, visa assegurar 
os direitos de representação do consumidor, na 
medida em que permite a ele ter acesso ao registro da 
sua reclamação perante o órgão de assistência 
responsável. 

Trata-se, assim, do estabelecimento de uma 
norma que visa ao resguardo do direito à vida, à 
integridade física, à propriedade, constituindo típica 
norma de segurança. Nesse sentido, a Constituição 
Federal classificou o direito à vida como direito 
individual e social, nos artigos 5º e 6º caput. 

Logo, atuou o Estado no uso de sua 
competência remanescente ou residual para tratar 
sobre produção e consumo, como preceitua o inciso 
V, do art. 24 da Constituição Federal:  
 

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

 
V - produção e consumo. 

Assim, em face da capacidade de auto-
organização e autogoverno outorgada pela Carta 
Magna aos Estados-membros (CF, art. 24, caput, e 
inciso V), é de se concluir que compete a esta Casa 
Legislativa, com a sanção do Governador do Estado, 
dispor sobre a matéria em exame, nos termos do art. 
55, caput, da Constituição Estadual, litteris: 

 
Art. 55.  Cabe à Assembleia 
Legislativa, com a sanção do 
Governador do Estado, dispor sobre 
todas as matérias de competência do Identificador: 35003100300038003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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Estado, especialmente sobre: (grifou-
se) 

 
Por tal razão, fica evidente que pode o Estado 

do Espírito Santo exercer competência legislativa 
para tratar da matéria alvo do projeto em apreço; não 
havendo, portanto, que se falar em 
inconstitucionalidade por vício de competência, 
conforme art. 24, inciso V da CRFB/1988. 

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).  

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 analise 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. 

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 quórum, é importante 
ressalvar que existem dois tipos: 

a) quórum 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 quórum 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) quórum de aprovação: é aquele 
necessário para aprovar o Projeto. O 
quórum 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. 

 
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. 

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. 

Ao contrário, a Constituição Federal impõe 
ao Estado o dever de promover a segurança, o qual 
está alçado à condição de direito individual e social 
(art. 5º e 6º, caput). Assim, a norma jurídica 
constante deste Projeto visa a concretizar preceitos 
constitucionais, tendo por escopo a promoção da 
segurança dos consumidores e de toda população do 
nosso Estado. 

Já no tocante à vigência da lei, a previsão de 
que deve entrar em vigor na data de sua publicação 
(art. 3º) encontra óbice no disposto no art. 8º, caput, 
da Lei Complementar Federal nº 95/98, uma vez que 
a norma cria uma obrigação nova que demanda 
algum planejamento para ser executado, motivo pelo 
qual sugerimos uma emenda ao final.1 
 

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. 

Da mesma forma, a tramitação do projeto, até 
o presente momento, respeita as demais formalidades Identificador: 35003100300038003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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previstas no Regimento Interno (Resolução nº 
2.700/2009). 
 

DA TÉCNICA LEGISLATIVA 
 

No que se refere à técnica legislativa, o Ato 
nº 2.517/2007, em seu art. 9º, 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 
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. 

Atendidas, 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. 

Atendidas 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.  

Quanto ao artigo 8º da LC nº 95/1998, houve 
apenas cumprimento parcial desta norma, pois, 
apesar de a vigência da lei ter sido indicada de forma 
expressa, entende-se que, por não se tratar de 
proposição de pequena repercussão, é indevida a 

entra em vigor na data de sua 
publicação -se emenda 
modificativa desse dispositivo, para que a entrada em 
vigor da lei ocorra 60 (sessenta) dias após a data da 
sua publicação, prazo este previsto no art. 1º da Lei 
de Introdução às Normas do Direito. 

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, opina-se favoravelmente às 
modificações sugeridas no estudo técnico elaborado 
pela Diretoria de Redação (fl. 09 e verso). 

Diante do exposto, e nos termos das 
considerações aduzidas, opinamos pela 
CONSTITUCIONALIDADE da proposição em 
exame, o que nos leva a sugerir aos nobres pares 
desta Comissão o seguinte: 
 

PARECER N.º 371/2017 
 

Em face do exposto, opinamos pela 
CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, 
JURIDICIDADE E BOA TÉCNICA 
LEGISLATIVA do Projeto de Lei nº 192/2017, de 
autoria do Deputado Marcos Bruno Bastos. 

 
Plenário Rui Barbosa, em 22 de agosto de 

2017. 
 

GILDEVAN FERNANDES 
Presidente/Relator 

GILSINHO LOPES 
JANETE DE SÁ 

ESMAEL DE ALMEIDA 
 
___________________________________________  
1 Art. 8o A vigência da lei será indicada de forma expressa 
e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se 
tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula "entra em 
vigor na data de sua publicação" para as leis de pequena 
repercussão. 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 
DO CONTRIBUINTE 

 
PROJETO DE LEI Nº 192/2017 
AUTOR: DEPUTADO MARCOS BRUNO 
EMENTA: Obriga os estabelecimentos comerciais 
e empresariais prestadores de serviços de assistência 
técnica de qualquer natureza localizados no Estado 
do Espírito Santo a fornecerem aos consumidores 
protocolo de atendime  
 

RELATÓRIO 
 

O presente Projeto de Lei nº 192/2017, de 
autoria do Deputado Marcos Bruno, obriga os Identificador: 35003100300038003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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estabelecimentos comerciais e empresariais 
prestadores de serviços de assistência técnica de 
qualquer natureza localizados no Estado do Espírito 
Santo a fornecerem aos consumidores protocolo de 

 
O projeto foi protocolado no dia 17/05/2017 

e lido no expediente da Sessão Ordinária do dia 
22/05/2017, e encontra-se publicado na página 65 do 
Diário do Poder Legislativo - DPL do dia 
30/05/2017, conforme fl. 07 dos autos. 

A iniciativa recebeu Parecer nº 371/2017 na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa, vindo a seguir a 
esta douta Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte, para análise de mérito, na forma do art. 
44 do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/09). 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O presente Projeto de Lei nº 192/2017, de 
autoria do Deputado Marcos Bruno, obriga os 
estabelecimentos comerciais e empresariais 
prestadores de serviços de assistência técnica de 
qualquer natureza localizados no Estado do Espírito 
Santo a fornecerem aos consumidores protocolo de 
atendimento e dá o  

Descrito o objeto da proposição, devemos 
ressaltar que o parecer desta comissão abrange 
apenas a analise de seu mérito, sob a ótica de 
medidas legislativas de defesa do consumidor e 
politica estadual de defesa do consumidor, em 
conformidade do disposto no Regimento Interno, 
estando prejudicada qualquer outra analise sob ponto 
de vista diverso, que compete às outras comissões, 
nos termos regimentais. 

Segundo justificativa do autor:  
 

A presente proposição tem como 
foco assegurar os direitos de 
representação do consumidor, na 
medida em que permite a ele ter 
acesso ao registro da rua 
reclamação perante o órgão de 
assistência responsável.  
Conforme Art. 24, V da Constituição 
Federal, Compete à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre 
produção e consumo, de forma que a 
matéria objeto do presente projeto 
de Lei enquadra-se dentre as 
atribuições legislativas do Estado.  
Trata-se de mais um mecanismo que 
visa assegurar a parte considerada 
doutrinariamente como 
hipossuficiente em uma relação de 
consumo em virtude do poder 
econômico que possuem as grandes 
empresas do mercado brasileiro. A 

garantia de que as assistências 
técnica mantenham um registro dos 
atendimentos prestados e dos 
problemas verificados nos mais 
diversos produtos terá o condão de 
permitir até mesmo uma reavaliação 
do produto pela própria empresa.  
Referida obrigação também será de 
grande valia para os órgãos de 
proteção e defesa do consumidor dos 
Estados, que terão acesso a provas 
concretas e registros de má conduta 
dos fornecedores. 

  
Vale destacar que o  consumidor é toda 

pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 
produto ou serviço como destinatário final. A Lei 
Federal n°  8.078/90, Código de Defesa do 
Consumidor, preconiza que o fornecedor de serviços 
responde, independentemente da existência de 
culpa, pela reparação dos danos causados aos 
consumidores referentes a informações insuficientes 
ou inadequadas. 

Por sua vez, o Regimento Interno deste 
Poder, em seu art. 44 incisos, ll, lll, IV e Vlll, 
estabelece:  

 
Art. 44.  À Comissão de Defesa do 
Consumidor e do Contribuinte 
compete opinar sobre: (Nova 
redação dada pela Resolução nº 
3.939/2015.) 
(...) 
II - produção, qualidade, custo, 
presteza e segurança dos serviços 
públicos e privados prestados à 
população; 
III - medidas legislativas de defesa 
do consumidor; 
IV - política estadual de defesa do 
consumidor; 
(...) 
VIII - política de fornecimento de 
informações básicas necessárias à 
utilização de bens e serviços; 

 
Assim, sob a ótica da prevenção e defesa dos 

direitos individuais e coletivos; promoção e garantia 
dos direitos difusos e coletivos e os abusos cometidos 
quanto à prestação de serviços públicos essenciais, 
concluímos que o projeto de lei se afigura como de 
relevante interesse público visto que seus preceitos 
visam respeitar o direito do consumidor contra 
práticas abusivas. 

Diante das razões expendidas, o Projeto de 
Lei em análise de autoria do nobre Deputado 
Marcos Bruno, se afigura como de interesse público, 
visto que seus preceitos estabelecem medidas 
legislativas de defesa do consumidor. 

Pelas considerações aduzidas, adotamos o 
posicionamento favorável à aprovação da matéria, Identificador: 35003100300038003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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com base no artigo 44, incisos ll, III, IV e Vlll do 
Regimento Interno, razão pela qual sugerimos aos 
demais membros desta Douta Comissão à adoção do 
seguinte: 
 

PARECER N.º 06/2017 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE é pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 192/2017, de 
autoria do Deputado Marcos Bruno. 

 
Sala das Comissões, em 07 de novembro de 

2017. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Presidente/Relator 

DA VITÓRIA 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE 

E TOMADA DE CONTAS. 
 
PROJETO DE LEI Nº 192/2015 
AUTOR: DEPUTADO MARCOS BRUNO 

empresariais prestadores de serviços de assistência 
técnica de qualquer natureza localizados no Estado 
do Espírito Santo a fornecerem aos consumidores 
protocolo de atendime  

 
RELATÓRIO 

 
O presente Projeto de Lei nº 192/2015, de 

estabelecimentos comerciais e empresariais 
prestadores de serviços de assistência técnica de 
qualquer natureza localizados no Estado do Espírito 
Santo a fornecerem aos consumidores protocolo de 

 
O projeto foi protocolado no dia 17/05/2017 

e lido no expediente da Sessão Ordinária do dia 
22/05/2017, e encontra-se publicado na página 65 do 
Diário do Poder Legislativo - DPL do dia 
30/05/2017, conforme fl. 07 dos autos. 

A iniciativa recebeu Parecer nº 371/2017 na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa (fls. 39-48), 
parecer favorável de nº 06/2017 na Comissão de 
Defesa do Consumidor e do Contribuinte (fls. 57-60.  

Por fim, o Projeto de Lei em análise vem a 
esta Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas para 
exame e parecer, na forma do disposto no art. 42 do 
Regimento Interno (Resolução n. 2.700/09).  

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 

O presente Projeto de Lei nº 192/2017, de 
autoria do Deputado Marcos Bruno, 
estabelecimentos comerciais e empresariais 
prestadores de serviços de assistência técnica de 
qualquer natureza localizados no Estado do Espírito 
Santo a fornecerem aos consumidores protocolo de 

 
Os Pareceres emitidos pelas Comissões 

visam, na realidade, a facilitar o trabalho do Plenário, 
que terá à disposição o estudo da proposição sob as 
perspectivas de cada Comissão Temática pertinente. 

A Comissão de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas compete analisar o mérito da proposição no 
que diz respeito às normas contábeis, econômicas e 
financeiras aplicáveis aos entes públicos. 

A Ciência das Finanças, em seu sentido 
amplo, consiste, segundo Aliomar Baleeiro na: 

 
(...) disciplina que, pela investigação dos 
fatos, procura explicar os fenômenos 
ligados à obtenção e dispêndio do dinheiro 
necessário ao funcionamento dos serviços 
a cargo do Estado, ou de outras pessoas de 
direito público, assim como os efeitos 
outros resultantes dessa atividade 
governamental. Sob esse ponto de vista é 
uma ciência ontológica, isto é, um 
julgamento de existência - 

1 
 

Sob a ótica das finanças, economia, 
orçamento, fiscalização, controle e tomada de contas, 
a proposição não possui óbice à aprovação, pois, 
além de ser relevante e oportuna no atendimento ao 
interesse da coletividade, não gera aumento de 
despesa ou redução de receita para a Administração 
Pública Estadual. 

Ex positis, concluímos que o Projeto de Lei 
em apreço atende aos pressupostos de mérito para ser 
aprovado, razão pela qual sugerimos a adoção do 
seguinte parecer: 
 

PARECER N.º 001/2018 
 

A Comissão de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas é pela aprovação do Projeto de Lei 
n.º192/2017, de autoria do Senhor Deputado Marcos 
Bruno. 

 
Sala das Comissões, em 05 de março de 

2018. 
 

DARY PAGUNG 
Presidente 

JOSÉ ESMERALDO 
Relator 

ALMIR VIEIRA 
ENIVALDO DOS ANJOS 
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O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS - PMDB) - Publiquem-se. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

22 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
PROJETO DE LEI Nº 225/2017 
Autor (a): Deputado (a) Luzia Toledo 
Assunto: Declara os tapetes de Corpus Christi 
como patrimônio imaterial do Estado do Espírito 
Santo. 
 

RELATÓRIO 
 

Mediante a apresentação da presente 
proposição destaca-se a nobre intenção parlamentar 
de declarar os tapetes de Corpus Christi como 
patrimônio imaterial do Estado do Espírito Santo. 

A proposição foi protocolada na Assembleia 
Legislativa em 19.06.2017 e lida no expediente da sessão 
ordinária do dia 20.06.2017, oportunidade em que recebeu 
despacho do Exmo. Sr. Presidente da Mesa Diretora 
determinando sua publicação e distribuição as comissões 
permanentes, após cumprimento do disposto no artigo 120 
do Regimento Interno. Ato contínuo, foram juntadas 
informações preliminares sobre matérias correlatas, estudo 
de técnica legislativa e manifestação da Procuradoria. 

Após, o processo foi encaminhamento a esta 
Douta Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação para análise e parecer quanto a 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica 
legislativa empregada, conforme dispõe o artigo 41 do 
Regimento Interno. 

É o relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 
 

Pela descrição do projeto, cumpre evidenciar que 
a matéria nele tratada não se enquadra dentre aquelas que 
são de competência legislativa privativa da União ou 
próprias dos Municípios, respectivamente, enumeradas e 
indicadas pelos artigos 22 e 30, inciso I, da Constituição 
Federal.  

Por outro lado, também não se vislumbra a 
inserção da matéria na competência legislativa 
concorrente prevista nas disposições do artigo 24 da 
mesma Carta, cabendo, assim, considerá-la inserida na 
competência remanescente dos Estados-membros, 
consoante previsto no artigo 25, § 1º, da Constituição 
Federal. 

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 lei 
ordinária, posto que esse tipo de assunto se insere no 
campo residual desta espécie normativa, por não se 
enquadrar dentre aquelas que são de competência 
exclusiva do Poder Legislativo (resolução e decreto 
legislativo) ou destinada pela própria Constituição a 
ser tratada por lei complementar ou norma de status 
constitucional (emenda constitucional).  

Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 
verifica-se sua subjunção aos preceitos 
constitucionais constantes do artigo 61, caput, da 
Constituição Federal, que atribui competência 
concorrente para iniciativa no processo legislativo 
sobre assuntos dessa natureza, na qual estão incluídos 
os parlamentares, mormente por esta não se encontrar 
inserida dentre as matérias que são de iniciativa 
privativa de outros agentes políticos ou órgãos 
extraparlamentares. 

No tocante aos demais requisitos formais 
atinentes ao processo legislativo, cumpre ressaltar 
que o quórum para aprovação da matéria é a maioria 
simples ou relativa, conforme previsto no artigo 59 
da Constituição Estadual; que o regime inicial de 
tramitação, a princípio, é o ordinário, e que o 
processo de votação é o simbólico, conforme 
estabelecido, respectivamente, pelas disposições 
contidas nos artigos 148, inciso I1, e 200, inciso l2, do 
Regimento Interno. 

Atendidos os requisitos atinentes a 
constitucionalidade formal, conclui-se, a vista da análise 
intrínseca da matéria legislada, que o projeto em exame é 
compatível com as normas e princípios das Constituições 
Federal e Estadual, não contraria os princípios, direitos e 
garantias previstos na referida Carta Magna, inclusive os 
contidos no seu artigo 5º, assim como não viola os 
Princípios da Isonomia e do Respeito ao Direito 
Adquirido, ao Ato Jurídico Perfeito e à Coisa Julgada, 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 que se refere à juridicidade e legalidade, 
cumpre relatar que a proposição se amolda e está em 
conformidade com o Direito, especialmente por que se 
adequa as normas legais e regimentais vigentes e colima 
para a concretização da própria Constituição Federal, 
conforme se depreende das disposições dos seus artigos 
215 e 216, verbis: 
 

Art. 215. O Estado garantirá a todos 
o pleno exercício dos direitos 
culturais e acesso às fontes da cultura 
nacional, e apoiará e incentivará a 
valorização e a difusão das 
manifestações culturais. 
(...) 
Art. 216. Constituem patrimônio 
cultural brasileiro os bens de 
natureza material e imaterial, 
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