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COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, 

FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 

 
RELATÓRIO 

 
O Projeto de Lei nº 409/2015, de autoria da Deputada Luzia Toledo, tem o seguinte objeto 

normativo: “Proíbe o uso, no Estado do Espírito Santo, de produtos, materiais ou artefatos que 

contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, 

tenham fibras de amianto em sua composição, e dá outras providências”. A referida proposição 

legislativa foi protocolizada no dia 06 de outubro de 2015, lida no expediente da sessão ordinária 

realizada no dia 13 do mesmo mês e ano, e, não consta nos autos, até o presente momento, 

evidência de publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo - DPL. 

 

Após, dando sequência ao trâmite regimental, a proposição legislativa foi encaminhada para a 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, oportunidade em que recebeu 

parecer, em 20 de setembro de 2016, (Parecer nº 388/2016), cuja conclusão foi pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 409/2015. 

 

Continuando, a proposição foi direcionada para a Comissão de Saúde e Saneamento, sendo que, 

em 19 de setembro de 2017, tal Comissão emitiu o Parecer nº 18/2017, cuja conclusão foi pela 

sua “aprovação”, nos termos do art. 50 do Regimento Interno, assim como pela aprovação da 

Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos. 

 

Após, a matéria foi encaminhada à Comissão de Proteção ao Meio Ambiente onde recebeu o 

Parecer nº 11/2017, também pela sua aprovação, ressaltando que todas as Comissões adotaram a 

Emenda Aditiva de nº 01/2016 em apenso. 

 

Por fim, o Projeto de Lei nº 409/2015 foi encaminhado para esta Comissão de Finanças, 

Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomadas de Contas, para fins de análise de seu 

mérito, na forma preceituada pelos artigos 42 e 43 da Resolução nº 2.700/2009 (Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo). 

 

Este é o Relatório. 
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PARECER DO RELATOR  

 

Como já mencionado, o Projeto de Lei nº 409/2015, de autoria da Deputada Luzia Toledo, tem 

por objetividade proibir “...o uso, no Estado do Espírito Santo, de produtos, materiais ou 

artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, 

acidentalmente, tenham fibras de amianto em sua composição, e dá outras providências”.  

 

A proposição legislativa visa proteger os trabalhadores no que tange à exposição ao amianto, cuja 

justificativa dispõe o seguinte: 

 
“Já não mais se sustenta a afirmação de que apenas o amianto do tipo anfibólio, espécie 

do mineral que já está proibida no Brasil, teria consequências danosas à saúde humana.  

 

As autoridades internacionais e nacionais reconhecem que todo amianto, inclusive o 

crisotila, é nocivo, causando doenças como asbestose, mesotelioma e câncer do pulmão. 

Não há qualquer limite seguro de exposição e o propalado “uso seguro e controlado” 

não é factível. 

 

Também já afastadas as afirmações de que  os materiais alternativos ao crisotila, como o 

fio de polipropileno (PP) e o poliálcool vinílico (PVA) oferecem risco indeterminado à 

saúde e não são viáveis, técnica e economicamente. 

 

Tanto o PVA, como o PP, utilizados na fabricação de produtos de fibrocimento no 

Brasil, não fibrilam e, por conta de suas dimensões, não são respiráveis, não oferecendo, 

portanto, risco à saúde humana. Daí  ter o Ministério da Saúde, pela ANVISA, 

recomendado sua utilização na fabricação dos produtos de fibrocimento, em substituição 

ao crisotila. 

 

Quando se trata de defesa da saúde e da vida humanas, os aspectos meramente 

econômicos não devem prevalecer. O princípio da livre iniciativa expresso no art. 170 

da Constituição Federal, de ordem econômica, submete-se a outros, mais importantes, 

ligados à dignidade da pessoa humana, à saúde, à função social da propriedade, à defesa 

do meio ambiente e do consumidor, previstos nos artigos 1º, inciso III, 196 ou, ainda, no 

próprio artigo 170, caput e incisos III, V e VI. 

 

De toda sorte, magnífico parecer elaborado pelo Professor, LUIZ GONZAGA DE 

MELLO BELLUZZO, bem como profundo trabalho da UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE CAMPINAS – UNICAMP, sob o título, “AVALIAÇÃO DO IMPACTO 

ECONÔMICO DA PROIBIÇÃO DO USO DO AMIANTO NA CONSTRUÇÃO 

CIVIL NO BRASIL”, deixam  claro que é absolutamente falsa a afirmação feita “ad 

terrorem” de que o banimento do uso do crisotila acarretaria o encerramento das 

atividades nas indústrias, nos distribuidores e até nos transportadores, com consequentes 

perdas de emprego e prejuízos para todo o setor. 

 

Empresas como a SAINT-GOBAIN, ETERNIT, ISDRALIT, INFIBRA, PERMATEX e 

DECORLIT que, em conjunto, detêm 88% das telhas comercializadas em 2008, 

conforme informações extraídas do mercado e de seus respectivos sítios, já dominam a 

tecnologia de fabricação de produtos sem amianto que, inclusive, comercializam. As 

indústrias, portanto, sem o sacrifício de um único emprego, já se adaptaram às novas 

teconologias. Os comerciantes e os transportadores, por óbvio, não são afetados, já que 

trabalham com o produto que existir no mercado, contenha ele ou não o crisotila em sua 

composição. 
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Considerando que praticamente todos os ofertantes de produtos de fibrocimento 

permanecerão no mercado, mesmo no curto prazo e levando em conta, também, a 

existência de produtos substitutos, não há que se falar em desabastecimento de telhas e 

outros produtos cimentícios ou na possibilidade de aumento de preços em razão da 

redução da concorrência. 

 

Igualmente falsas e falaciosas as afirmações de que seriam significativamente maiores os 

custos da fabricação dos produtos sem amianto. 

 

Pessoas que trabalham com o crisotila sofrem incapacidade e morbidade aceleradas, 

recebendo os benefícios da incapacidade e aposentadoria precoce (20 anos). A atividade 

com o crisotila aloja inegáveis   custos com a prevenção e tratamento da saúde.  Não se 

pode omitir tais gastos. As externalidades negativas que acompanham o crisotila por 

todo o seu ciclo econômico, desde a mineração, até o descarte final dos resíduos que o 

contenham e que deve ser feito, conforme Resolução CONAMA 348, em depósitos 

especiais para lixo perigoso, simplesmente inocorrem na produção com os materiais 

alternativos.  

 

Considerados, portanto, não apenas os custos diretos mas, também, os gastos que a 

atividade poluidora deve, necessariamente, ter com a saúde e com o meio ambiente, os 

custos da produção com amianto resultam muito superiores aos custos da produção com 

os materiais sucedâneos.” 

 
Assim, com base no art. 42, do Regimento Interno, Resolução nº 2.700/2009, onde preceitua que 

compete à Comissão de Finanças opinar sobre aspecto econômico e financeiro de todas as 

proposições. 

 

PARECER nº                   /2018 

 

A COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 

CONTROLE E TOMADA DE CONTAS é pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 

409/2015, de autoria da Deputada Luzia Toledo. 

 

Sala das Comissões, em         de                     de 2018. 

 
__________________________________ PRESIDENTE 

____________________________________ RELATOR 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 
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