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possuidor de distúrbios, transtornos e/ou dificuldades 
de aprendizagem, devendo o participante que 
necessite de atendimento diferenciado e/ou de 
atendimento específico relatar no ato da inscrição a 
necessidade que motiva a solicitação de atendimento 
de acordo com as opções apresentadas. 

 
Art. 3º Os critérios especiais de avaliação de 

que trata a presente Lei, dentre outros, são: 
I - prova com letra ampliada; 
II - auxílio para transcrição; 
III - maior tempo para a realização da prova, 

tempo este estabelecido de acordo com critérios 
neuropsicológicos; 

IV - sala individualizada; 
V - direito de ter um ledor à sua disposição, 

sendo, de preferência, uma pessoa que tenha bom 
conhecimento do distúrbio, para realizar a leitura da 
prova para o aluno, transcrever a redação mediante 
ditado do vestibulando ou concursando e conferir a 
transcrição para a folha de resposta. 

Parágrafo único. Nos demais casos não 
especificados acima, caberá ao candidato, no ato de 
inscrição, apresentar requerimento de atendimento, e 
competirá à Comissão Organizadora do pleito ao 
cargo específico avaliar as condições de deferimento 
ou não. 

 
Art. 4º O candidato que se enquadre nesta 

Lei deverá apresentar à instituição organizadora quer 
seja dos concursos públicos, processos seletivos ou 
provas e títulos, no âmbito dos órgãos públicos 
estaduais, no prazo definido em edital, laudo médico 
comprobatório dos distúrbios, transtornos e/ou 
dificuldades de aprendizagem e submeter-se, quando 
aprovado em etapas classificatórias, a exame por 
equipe técnica multidisciplinar, determinada pela 
instituição organizadora do vestibular ou do 
concurso, para confirmação do distúrbio. 

 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 
Sala das Comissões, em 03 de abril de 2018. 

 
GILDEVAN FERNANDES 

Presidente/Relator 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

LUZIA TOLEDO 
DARY PAGUNG 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - MDB) - Publique-se. 
Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
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PROJETO DE LEI Nº 248/2017 
AUTOR: DEPUTADO JOSÉ ESMERALDO 
EMENTA: 
Conscientização sobre o Consumo Excessivo de 

 
 

I - RELATÓRIO 
 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer 
quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em epígrafe, de 
iniciativa do Deputado José Esmeraldo, cujo 
conteúdo, em síntese, 
Conscientização sobre o Consumo Excessivo de 

 
A Proposição foi protocolizada no dia 

04/07/2017, tendo a matéria sido, por despacho da 
Mesa Diretora devolvida ao autor com base no art. 
143, VIII, do Regimento Interno e por infringência ao 
Art. 63, parágrafo único, III e VI da Constituição 
Estadual. O autor nos termos do art. 143, parágrafo 
único do Regimento Interno, interpôs com recurso à 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e 
Redação, o que foi deferido em 10/07/2017, para sua 
regular tramitação. 

Em apertada síntese, são estas as questões de 
fato e de direito com suporte nas quais passo a emitir 
o presente parecer, de acordo com o artigo 41, inciso 
I, do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009) 

É o relatório. 
 

II - PARECER DO RELATOR  
 

A- DA ANÁLISE DA 
CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 

MATERIAL 
 
 

A.1 - Da competência legislativa para 
dispor sobre a matéria e da competência de 
iniciativa da matéria 

A iniciativa em tela visa 

 
Apesar de meritória, a matéria peca por vício 

de iniciativa, pois está vinculada ao Poder Executivo 
Estadual, visto que é o órgão responsável para legislar 
sobre o sistema de saúde consoante que determina o 
artigo 164 caput da Constituição Estadual. 

O teor do Projeto não está em consonância 
com o que define a Legislação Pátria, uma vez que 
interfere no funcionamento e da organização da 
administração do Estado invadindo a competência 
atribuída ao Chefe do Poder Executivo, a quem cabe 
à direção superior da Administração, bem como dar 
inicio a Processo Legislativo de leis que versam 
sobre assunto de exclusividade da Administração 
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O Supremo Tribunal Federal já se 
pronunciou sobre o assunto, isto é, reserva da 
Administração e separação de poderes: 

 
(...) RESERVA DE 
ADMINISTRAÇÃO E 
SEPARAÇÃO DE PODERES. - O 
princípio constitucional da reserva 
de administração impede a 
ingerência normativa do Poder 
Legislativo em matérias sujeitas à 
exclusiva competência 
administrativa do Poder 
Executivo. E que, em tais matérias, o 
Legislativo não se qualifica como 
instância de revisão dos atos 
administrativos emanados do Poder 
Executivo. Precedentes. Não cabe, 
desse modo, ao Poder Legislativo, 
sob pena de grave desrespeito ao 
postulado da separação de poderes, 
desconstituir, por lei, atos de caráter 
administrativo que tenham sido 
editados pelo Poder Executivo, no 
estrito desempenho de suas 
privativas atribuições institucionais. 
Essa prática legislativa, quando 
efetivada, subverte a função primária 
da lei, transgride o princípio da 
divisão funcional do poder, 
representa comportamento 
heterodoxo da instituição 
parlamentar e importa em atuação 
ultra vires do Poder Legislativo, que 
não pode, em sua atuação político-
jurídica, exorbitar dos limites que 
definem o exercício de suas 
prerrogativas institucionais. 
(Grifamos) 

 
Desta forma, resta confirmada a 

inconstitucionalidade formal insanável do Projeto de 
Lei nº 248/2017, em face do gravame de invasão de 
competência legislativa do Estado, e, reflexamente, 
pelo desatendimento ao gabarito constitucional do 

 
Diante todo o exposto, há que se ressaltar que a 

matéria em questão, se aprovada da forma como foi 
proposta, estará invadindo atribuição privativa da 
Secretaria de Estado, restando evidente que a proposta 
em comento possui vício de constitucionalidade 
formal, pois versa sobre matéria administrativa do 
Estado, assim como a inconstitucionalidade material 
por apresentar ofensa ao Princípio da Separação dos 
Poderes. 

Esse último quadro demonstra a 
inconstitucionalidade pela específica circunstância 
definida no texto da proposição legislativa em 
comento, pois, por ser de autoria parlamentar, não 

poderia prever ações que impliquem em organização 
administrativa/pessoal da administração do Poder 
Executivo e, tão pouco, em criar atribuição nova para 
as Secretarias e Órgãos Estaduais, e aumento de 
despesa sem fonte de custeio. 

Nesse contexto, o projeto viola diretamente a 
esfera de Iniciativa Legislativa Privativa do Chefe do 
Poder Executivo. Vejamos o que define a 
Constituição Estadual in verbis: 

 
Art. 63. (...) 
Parágrafo único. São de iniciativa 
privativa do Governador do Estado 
às leis que disponham sobre:  
(...) 
III - organização administrativa e 
pessoal da administração do Poder 
Executivo; 
(...) 
VI - criação, estruturação e 
atribuições das Secretarias de Estado 
e órgãos do Poder Executivo. 
 
Art. 91.  Compete privativamente 
ao Governador do Estado: 
I - exercer, com auxílio dos 
Secretários de estado, a direção 
superior da administração 
estadual. 
II - iniciar o processo legislativo, 
na forma e nos casos previstos 
nesta Constituição; 
III - sancionar, promulgar e fazer 
publicar as leis, bem como 
expedir decretos e regulamentos 
para sua fiel execução. 

 
Assim, após análise dos aspectos 

constitucionais formais, resta-nos analisar os aspectos 
materiais, comparando o conteúdo do projeto com os 
preceitos constitucionais. Assim, as normas 
introduzidas na referida matéria não se encontram em 
sintonia com os preceitos constantes das 
Constituições Federal e Estadual, em especial os 
direitos e garantias fundamentais dispostos no art. 2º 
da Carta Magna Federal. 

 
Destacamos ainda que apesar de louvável a 

preocupacao do parlamentar, o Pleno do Tribunal de 
Justiça do Estado do Espírito Santo declarou 
inconstitucional a norma estadual que proíbe a 
exposição de recipientes ou de sachês com o sal de 
cozinha em mesas e balcões de bares, lanchonetes e 
restaurantes capixabas (Lei nº 10.369/2015). 
 

Data do Julgamento : 25/05/2017 
Data da Publicação : 05/06/2017 
Relator : NEY BATISTA 
COUTINHO 
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AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE - 
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA 
DE PROCURAÇÃO COM 
PODERES ESPECÍFICOS E DE 
LEGITIMIDADE ATIVA AD 
CAUSAM - REJEITADAS - 
MÉRITO - PROIBIÇÃO DO 
CLORETO DE SÓDIO NAS 
MESAS DE 
ESTABELECIMENTOS 
COMERCIAIS - PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE - 
EXCESSO DO PODER PÚBLICO 
NA ATIVIDADE LEGIFERANTE 
- PEDIDO JULGADO 
PROCEDENTE - DECLARAÇÃO 
DE INCONSTITUCIONALIDADE, 
COM EFEITOS EX TUNC.Por 
existir nos autos procuração com 
poderes específicos para o 
ajuizamento de ação direta de 
inconstucionalidade, não há que se 
falar, portanto, na extinção 
prematura da presente ação.Os 
Tribunais Estaduais têm decidido de 
forma reiterada que a Associação 
Nacional de Restaurantes detém 
legitimidade ativa para o 
ajuizamento de ação direta de 
inconstitucionalidade.Preliminares 
rejeitadas.A aplicação do princípio 
da proporcionalidade constitui 
verdadeiro vetor inibidor frente aos 
possíveis excessos do Poder 
Público no exercício de sua 
atividade legiferante, apresentando-
se como fonte limitadora da ação 
normativa, pricipalmente quando se 
encontra destituída de 
razoabilidade.Não obstante 
louvável a finalidade almejada 
pela norma, qual seja a tutela do 
direito à saúde, tem-se que os 
meios empregados para tanto 
(impedir a disponibilidade de sal nas 
mesas de estabelecimentos 
comerciais) se apresentam 
destituídos de razoabilidade, 
mormente quando presentes 
caminhos muito mais amenos 
para atingir tal desiderato, como 
por exemplo, investimento em 
ações informativas que 
esclareçam os malefícios do referido 
produto, por meio de abordagem a 
consumidores e utilização de 
veículos de comunicação.Pedido 
julgado procedente, declarando a 

inconstitucionalidade da Lei 
Estadual nº 10.367/2015, 
atribuindo-lhe efeitos ex tunc. 

 
Assim, entendemos que a inciativa 

necessita de campanha pública referente aos 
malefícios do açúcar, comprometendo o Poder 
Executivo Estadual através da Secretaria de 
Estado competente para divulgar as informações 
à população e ao consumidor, conforme percebe-
se no art. 2º e incisos da referida norma. 

Razão pela qual entendemos que a 
propositura em foco não deve prosperar nesta 
Casa de Leis. 

Por todo o exposto, sugerimos aos 
Membros desta douta Comissão a adoção do 
seguinte: 

 

PARECER N.º 032/2018 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 
REDAÇÃO, é pela inconstitucionalidade 
formal do Projeto de Lei n.º 248/2017, de 
autoria do Excelentíssimo Senhor Deputado José 
Esmeraldo e, por conseguinte, pela 
MANUTENÇÃO do despacho denegatório do 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa 
Diretora, não devendo seguir sua tramitação 
regular nesta Casa de Leis. 

 
Plenário Rui Barbosa, em 03 de abril de 

2018. 
 

GILDEVAN FERNANDES 
Presidente/Relator 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
LUZIA TOLEDO 
DARY PAGUNG 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - MDB) - Publique-se. 
Continua a leitura do Expediente.  
 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
PROJETO DE LEI Nº 275/2017 
AUTOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 
EMENTA: 
Melgaço o pronto-socorro do Hospital Estadual 
localizado no Município de Barra de São 
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