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O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS - PMDB) - Publique-se. Após o 
cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 
Comissões de Justiça e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

18 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
PROJETO DE LEI Nº 409/2015 
AUTOR: Deputada Luzia Toledo 

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 

 
 

I - RELATÓRIO 
 

Trata-se do Projeto de Lei nº 409/2015, de 
autoria da Deputada Estadual Luzia Toledo, que tem 
por finalidade 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, nos seguintes termos: 

Art. 1º Fica proibida, no 
Estado do Espírito Santo, a 
industrialização, o comércio e o uso 
de produtos, materiais ou artefatos 
que contenham quaisquer tipos de 
amianto ou asbesto. 

§1º. Entende-se como 
amianto ou asbesto a forma fibrosa 
dos silicatos minerais pertencentes 
aos grupos de rochas metamórficas 
das serpentinas, isto é, a crisotila 
(asbesto branco) e dos anfibólios, 
entre eles, a actinolita, a amosita 
(asbesto marrom), a antofilita, a 
crocidolita (asbesto azul), a tremolita 
ou qualquer mistura que contenha 
um ou vários destes minerais. 

§2º. A proibição a que se 
-se à 

utilização de outros minerais que 
contenham acidentalmente o amianto 
em sua composição, tais como talco, 
vermiculita, pedra sabão, dentre 
outros, cuja utilização será 
precedida de análise mineralógica 
que comprove a ausência de fibras 
de amianto entre seus componentes. 

 
A matéria foi protocolada no dia 06.10.2015 

e lida no expediente da sessão ordinária do dia 

13.10.2015, com a publicação do parecer de número 
388/2016 que fora rejeitado pelo Plenário desta Casa 
de Leis. Fls.: 89/96 dos autos. 

Seguidamente, veio a esta Comissão na 
forma do art. 52 do Regimento Interno (Resolução nº 
2.700/2009). 

É o relatório. 
 

II - PARECER DO RELATOR 
 

Trata-se do Projeto de Lei nº 409/2015, de 
autoria da Deputada Estadual Luzia Toledo, que tem 
por finalidade 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. 

Em sua justificativa o autor afirma: 
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 

 
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. (...)  

Descrito o objeto da proposição, devemos 
ressaltar que o parecer desta comissão abrange 
apenas a analise de seu mérito, estando prejudicada 
qualquer análise sob o ponto de vista diverso, que 
compete às outras comissões, nos termos 
regimentais. 

Analisando a norma como um todo, 
verificamos seu cunho de profundo respeito à 
cidadania. A propositura assegura ao consumidor do 
nosso estado plena transparência das informações em 
relação aos produtos/serviços apresentados, tornando 
a relação de consumo mais justa e correta, pois 
passariam a ter todas as informações necessárias 
sobre o que está adquirindo. 

Assim, podemos concluir que o presente 
projeto é de relevante interesse público tendo em 
vista que seus preceitos visam atingir elevado e 
indeterminado número de pessoas, buscando à 
prevenção e promoção da garantia de defesa dos 
direitos difusos e coletivos.  

Portanto, em razão do mérito e pelas 
considerações aduzidas, adotamos o posicionamento 
favorável à aprovação da matéria por ser de relevante 
interesse público, sugerindo aos demais membros 
desta Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos a adoção do seguinte:  
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A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 409/2015, 
de autoria da Deputada Luzia Toledo, com a 
adoção da Emenda Aditiva nº 01/2016. 

 
Sala das Comissões, em 15 de agosto de 

2017. 
 

NUNES 
Presidente/Relator 

PADRE HONÓRIO 
PASTOR MARCOS MANSUR 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 

 
PARECER DO RELATOR 
Projeto de Lei n. 409/2015 
Autor: Deputada Estadual Luzia Toledo 
 

Ementa: 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  

 
RELATÓRIO 

 
Trata-se de Projeto de Lei n.409/2015, de 

autoria da Deputada Estadual Luzia Toledo, cujo 
conteúdo, 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 Procuradora Dra. Diovana Barbosa 
Loriato Hermesmeyer, opinou pela 
inconstitucionalidade formal do referido projeto de 
lei. (fls.20). 

A Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação é pela 
Inconstitucionalidade formal do Projeto de Lei n. 
409/2015.(fls.88). 

A Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos é pela Aprovação do Projeto de 
Lei n.409/2015, de autoria da Deputada Estadual 
Luzia Toledo. (fls.108). 

Em apertada síntese, são estas as questões 
de fato e de direito com suporte nas quais passo a 
emitir o presente parecer. 

É o relatório. 

PARECER DO RELATOR 
 

Cuida-se do Projeto de Lei n.409/2015 de 
autoria da Deputada Estadual Luzia Toledo e que 
tem o objetivo de Proíbir 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. 

Em linhas gerais, a matéria possui relevante 
interesse social. 

Esta Lei aprovada pode ser uma importante 
arma para defesa da saúde e da vida humana, uma 
vez que as autoridades internacionais e nacionais 
reconhecem que todo amianto, inclusive o crisotila 
é nocivo, causando doenças como asbestose, 
mesotelioma e câncer do pulmão.   

 
CONCLUSÃO 

 
Assim, diante do exposto e com espeque à 

redação do Artigo 92, II do Regimento Interno 
desta respeitável Casa de Leis, OPINO NO 
SENTIDO DE SER CONVENIENTE A 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.409/2015 de 
Autoria da Deputada Estadual Luzia Toledo. 

O que nos leva a sugerir aos demais 
membros desta Comissão o Seguinte:  
 
 

PARECER N.º 18/2017 
 

A COMISSÃO DE SAÚDE E 
SANEAMENTO É PELA APROVAÇÃO DO 
PROJETO DE LEI N.409/2015, DE AUTORIA 
DA DEPUTADA ESTADUAL LUZIA TOLEDO, 
COM ADOÇÃO DA EMENDA ADITIVA Nº 
01/2016. 

  

2017.  
 

DOUTOR. HÉRCULES 
Presidente 

ALMIR VIEIRA 
Relator 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO 

AMBIENTE E DOS ANIMAIS 
 
PROJETO DE LEI Nº 409/2015 
AUTOR: Deputada Luzia Toledo 
Ementa: 
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 

 Identificador: 35003100300035003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.



42 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 16 de março de 2018 

RELATÓRIO 
 

Trata-se do Projeto de Lei nº 409/2015, de 
autoria da Deputada Estadual Luzia Toledo, que tem 
por finalidade 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, nos seguintes termos: 
 

Art. 1º Fica proibida, no 
Estado do Espírito Santo, a 
industrialização, o comércio e o uso 
de produtos, materiais ou artefatos 
que contenham quaisquer tipos de 
amianto ou asbesto. 

 
§1º. Entende-se como 

amianto ou asbesto a forma fibrosa 
dos silicatos minerais pertencentes 
aos grupos de rochas metamórficas 
das serpentinas, isto é, a crisotila 
(asbesto branco) e dos anfibólios, 
entre eles, a actinolita, a amosita 
(asbesto marrom), a antofilita, a 
crocidolita (asbesto azul), a 
tremolita ou qualquer mistura que 
contenha um ou vários destes 
minerais. 

 
§2º. A proibição a que se 

-se à 
utilização de outros minerais que 
contenham acidentalmente o amianto 
em sua composição, tais como talco, 
vermiculita, pedra sabão, dentre 
outros, cuja utilização será 
precedida de análise mineralógica 
que comprove a ausência de fibras 
de amianto entre seus componentes. 

 
A matéria foi protocolada no dia 06.10.2015 

e lida no expediente da sessão ordinária do dia 
13.10.2015, com a publicação do parecer de número 
388/2016 que fora rejeitado pelo Plenário desta Casa 
de Leis. Fls.: 89/96 dos autos. 

Na Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos o presente Projeto recebeu parecer 
favorável, da mesma forma na Comissão de Saúde e 
Saneamento. 

Consta dos autos juntada de emenda aditiva 
nº01 apresentada pela Deputada Luzia Toledo, autora 
do presente projeto.  

Seguidamente, foi encaminhada para esta 
Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e aos 
Animais, na forma do art. 46 da Resolução 
2.700/2009, para exame e parecer. 
É o relatório. 

 
PARECER DO RELATOR 

Trata-se do Projeto de Lei nº 409/2015, de 
autoria da Deputada Estadual Luzia Toledo, que tem 
por finalidade 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. 

Em sua justificativa o autor afirma:  
 

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 

el. 
 
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  

Descrito o objeto da proposição, devemos 
ressaltar que o parecer desta comissão abrange 
apenas a analise de seu mérito, estando prejudicada 
qualquer análise sob o ponto de vista diverso, que 
compete às outras comissões, nos termos regimentais. 

Analisando a emenda aditiva nº 01 
protocolada em 12/07/2016, verificamos o 
aperfeiçoamento da mesma em relação à proposta 
inicial e para conhecimento transcrevo a baixo: 

 
EMENDA ADITIVA Nº 01 AO 
PROJETO DE LEI Nº409/2015 

Deputada Luzia Toledo, passa a 
vigorar acrescida do Art. 2º, com a 
seguinte redação, remunerando-se 
os demais: 
 

fabricam, comercializam e 
utilizam produtos, materiais ou 
artefatos que contenham 
quaisquer tipos de amianto ou 
asbestos, ficam obrigados a 
providenciarem o descarte 
ambientalmente adequado em 
aterro industrial para disposição 
final de lixo perigoso (Classe I), 
licenciado pelo órgão responsável, Identificador: 35003100300035003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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de quaisquer produtos, materiais, 
matérias-primas ou artefatos que 
contenham quaisquer tipos de 
amianto ou asbesto em quaisquer 

 
 

Segundo a justificativa acostada pode-se 
notar a relevância da matéria em disciplinar à 
proibição do descarte dos produtos, matérias ou 
artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto 
ou asbestos em lugar impróprio, configurando uma 
clara preocupação com o meio ambiente e a saúde. 

Reforçando, portanto, a nossa análise quanto 
à necessidade de sua aprovação nesta Casa de leis.  

Portanto, em razão do mérito e das 
considerações aduzidas, acolhemos a emenda aditiva 
nº 01, adotando o posicionamento favorável à 
aprovação da matéria.  

Assim, sob a ótica das medidas legislativas 
de preservação do meio ambiente, verifica-se que a 
proposição se afigura como meritória e de interesse 
público, tendo em vista o seu alcance social, de 
acordo com a análise acima.   

Outrossim, opina-se no sentido do seguinte 
parecer:  
 

PARECER N.º 11/2017 
 

A Comissão de Proteção ao Meio 
Ambiente e aos Animais é pela Aprovação do 
Projeto de Lei nº 409/2015, de autoria da Deputada 
Luzia Toledo, na forma do art. 276 do Regimento 
Interno, com adoção da Emenda Aditiva nº 01/2016. 

 

de 2017. 
 

DOUTOR. RAFAEL FAVATTO 
Presidente 
RELATOR 

SANDRO LOCUTOR 
JOSÉ ESMERALDO 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE 
E TOMADA DE CONTAS 

 
Projeto de Lei nº. 409/2015  
Autora: Luzia Toledo 
Ementa: Proíbe o uso no Estado do Espírito Santo, 
de produtos, materiais ou artefatos que contenham 
quaisquer tipos de amianto, asbesto ou outros 
minerais que, acidentalmente, tenham fibras de 
amianto em sua composição e dá outras providências.  
 

RELATÓRIO 
 

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

 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 

iva 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 publicado no Diário do Poder 
Legislativo - DPL, na data de 19 de outubro de 2015 
(fls. 35-36). 

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 (fls. 77-88). 

O parecer a Comissão de Constituição e 
justiça foi rejeitado em plenário, na Sessão Ordinária 
de 12 de junho de 2017 e, por esse motivo, o  Projeto 
de Lei 409/2015 foi encaminhado para parecer das 
demais comissões designadas: Comissão de 
Cidadania, Comissão de Saúde, Comissão de Meio 
Ambiente e Comissão de Finanças (fl. 97). 

A Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos emitiu o parecer de n.º 68/2017, na 
data de 15 de agosto de 2017, pela aprovação do 
Projeto de Lei n.º 409/2015, com a adoção da 
Emenda Aditiva n.º 1/2016 (fls. 106-108). 

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, também com a adoção da Emenda 
Aditiva n.º 1/2016 (fls. 109-111). 

Na sequencia, por intermédio do Parecer n.º 
11/2017, datado de 04 de dezembro de 2017, a 
Comissão de Proteção do Meio Ambiente e dos 
Animais, aprovou o Projeto de Lei n.º 409/2015, da 
mesma forma adotando a Emenda Aditiva n.º 1/2016 
(fls. 131-135). 

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. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

Como já mencionado, o Projeto de Lei nº 
409/2015, de autoria da Deputada Luzia Toledo, tem 
por objetividade proibir 
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  Identificador: 35003100300035003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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A proposição legislativa visa proteger os 
trabalhadores no que tange à exposição ao amianto, 
cuja justificativa dispõe o seguinte: 
 

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 

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, 

ECONÔMICO DA PROIBIÇÃO 
DO USO DO AMIANTO NA 
CONSTRUÇÃO CIVIL NO 

absolutamente falsa a afirmação feita 
 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. 
 
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 Identificador: 35003100300035003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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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 

 
 

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 N.º 02/2018 
 

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, com adoção da 
Emenda Aditiva n.º 1/2016.. 

 
Sala das Comissões, em 05 de março de 

2018. 
 

DARY PAGUNG 
Presidente 

JOSÉ ESMERALDO 
Relator 

ALMIR VIEIRA 
ENIVALDO DOS ANJOS 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

19 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
Projeto de Lei nº 34/2016 
Autor (ª): Marcos Bruno 

Ementa: 
explicações ao consumidor diante da negativa de 
pagamento da taxa facultativa de 10% (dez por 
cento), a título de gorjeta, nos esatabelecimentos 
como bares, restaurantes, lanchonetes e similares e 

 
 

RELATÓRIO 
 

Trata-se do presente Projeto de Lei 34/2016, 
de autoria do Deputado Marcos Bruno, tem a ementa 

Veda a exigência de quaisquer 
explicações ao consumidor diante da negativa de 
pagamento da taxa facultativa de 10% (dez por 
cento), a título de gorjeta, nos esatabelecimentos 
como bares, restaurantes, lanchonetes e similares 

 
A matéria foi protocolada em 17 de fevereiro 

de 2016, lida no expediente da sessão ordinária do 
dia 22 de fevereiro de 2016, A mesma encontra 
publicada no DPL do dia 29 de fevereiro de 2016 (fls. 
07/08) dos autos. 

O presente Projeto de Lei foi encaminhado a 
douta Procuradoria para exame e parecer na forma do 
art. 121 do Regimento Interno (Resolução nº 
2.700/2009), recebendo parecer pela sua 
constitucionalidade, analisado pela douta Comissão 
de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
quanto a sua constitucionalidade e legalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa, conforme 
Parecer nº 95/2017, contido às fls. 54/59, que foi pela 
sua inconstitucionalidade formal.  

Seguindo sua tramitação veio a esta 
Comissão da Cidadania e dos Direitos Humanos, nos 
termos do art. 52, do Regimento Interno (Resolução 
nº 2.700/2009), para análise do mérito da matéria. 

É o relatório. Passo a fundamentar a análise 
desenvolvida. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

Trata-se o presente Projeto de Lei 34/2016, 
de autoria do Deputado Marcos Bruno, que tem a 

Veda a exigência de quaisquer 
explicações ao consumidor diante da negativa de 
pagamento da taxa facultativa de 10% (dez por 
cento), a título de gorjeta, nos esatabelecimentos 
como bares, restaurantes, lanchonetes e similares 

 
O proponente em sua justificativa aduz o 

seguinte: 
 

facultativa, não é pouco comum a 
imposição de constrangimentos ao 
cliente para que este efetue o 
pagamento da txa de 10%., chamada 
de gorjeta, retirando-lhe o caráter de 
faculdade legamente atribuída. 
 
Comumente, esse tipo de cobrança 
tem sido verdadeiramente imposta ao Identificador: 35003100300035003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.


