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DIRETORIA DA PROCURADORIA 
P A R E C E R  T É C N I C O 

 
 

PROJETO DE LEI Nº. 948/2019 
Autor: Deputado Doutor Hércules. 
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de protetor 
solar aos trabalhadores de empresas privadas e/ou contratadas pelo 
Poder Público que trabalhem expostos ao sol. 
 

I - RELATÓRIO 
 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer, quanto à 

constitucionalidade juridicidade, legalidade e técnica legislativa da proposição 

de iniciativa do Exmo. Senhor Deputado Doutor Hércules, cujo conteúdo, em 

síntese, dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de protetor solar aos 

trabalhadores de empresas privadas e/ou contratadas pelo Poder Público que 

trabalhem expostos ao sol no Estado do Espírito Santo. 

 

A presente proposição foi protocolada no dia 12/11/2019, lida na Sessão 

Ordinária do dia 13/11/2019 e, sua publicação deverá ser procedida no Diário 

do Poder Legislativo - DPL, conforme norma regimental. 

 

Em seguida, por solicitação da Procuradoria Geral, encaminharemos 

Parecer Técnico, onde consta um exame prévio acerca do aspecto 

constitucional, legal, jurídico e de técnica legislativa do presente Projeto de Lei, 

nos termos do artigo 121 do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/09). 

 

É o relatório.  

 

Identificador: 340037003400360032003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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II – FUNDAMENTAÇÃO 

 

DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA JURIDICIDADE, CONSTITUCIONALIDADE 

E LEGALIDADE E TECNICA LEGISLATIVA. 

  

Trata-se do Projeto de Lei n° 948/2019, que tem como escopo obrigar o 

fornecimento de protetor solar aos trabalhadores de empresas privadas e/ou 

contratadas pelo Poder Público que trabalhem expostos ao sol no Estado do 

Espírito Santo. 

 

Sob o prisma da constitucionalidade e legalidade, o Projeto de Lei ora 

analisado encontra obstáculo para tramitar normalmente, por conter vício de 

inconstitucionalidade formal. Nota-se nítida violação ao princípio da 

independência e harmonia dos poderes e ao princípio da reserva da 

administração, que é o corolário específico do Princípio da Separação dos 

Poderes (art. 2º da CF/88): “São Poderes da União, independentes e harmônicos 

entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. 

 

O Princípio da separação dos Poderes está bem delineado no brilhante 

voto do Ministro Sepúlveda Pertence, que abaixo colacionamos: 

 

“Processo legislativo dos Estados-Membros: absorção compulsória das 

linhas básicas do modelo constitucional federal entre elas, as 

decorrentes das normas de reserva de iniciativa das leis, dada a 

implicação com o princípio fundamental da separação e independência 

dos Poderes: jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal.” (ADI 

637, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 25-8-04, DJ de 1º-

10-04).” 

 

Identificador: 340037003400360032003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.

http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=637&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=637&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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A iniciativa apesar de meritória, visto que objetiva minorar os efeitos 

causados às pessoas que trabalham expostas ao sol, acaba por ir de encontro ao 

que preceitua a Constituição Federal, como veremos mais a frente.  

 

O Projeto em exame propõe modificações na estruturação dos serviços 

prestados pelas concessionárias ou permissionárias que atuam em nosso 

estado, matéria essa diretamente ligada à competência do Estado para 

organizar e prestar, diretamente ou por delegação, alguns serviços públicos. 

 

Verifica-se, no caso em espécie, que o PROCESSO LEGISLATIVO encontra-

se viciado quanto à iniciativa legislativa, partindo do pressuposto que o 

legislador imiscui-se nas atividades do Poder Executivo ao determinar que todas 

as empresas, concessionárias e permissionárias de serviço público no estado do 

Espírito Santo, forneçam protetor solar aos seus funcionários que trabalham 

expostos ao sol, conforme preceitua seu Art. 1º:  

 

Art. 1º Esta Lei torna obrigatório o fornecimento de protetor solar 

aos trabalhadores que exerçam sua jornada laborativa expostos ao 

sol por parte de todas as empresas privadas, concessionárias e 

permissionárias de serviço público localizadas no Estado. [...] 

 

Tal ingerência tem continuidade em artigo subsequente que acaba por 

criar atribuição para órgão da Administração, e como já foi dito 

anteriormente, isto fere o Principio da Separação dos Poderes, pois não cabe 

ao Poder Legislativo imiscuir-se em tal questão, vide: 

Identificador: 340037003400360032003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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Art. 4º A fiscalização do cumprimento desta Lei ficará a cargo da 

Secretaria de Saúde. [...] 

Corroborando o entendimento exposto acima, segue entendimento do 

Supremo Tribunal Federal em julgamento de matéria que trata de 

organização administrativa:  

Por tratar-se de evidente matéria de organização administrativa, a 

iniciativa do processo legislativo está reservada ao chefe do Poder 

Executivo local. Os Estados-membros e o Distrito Federal devem 

obediência às regras de iniciativa legislativa reservada, fixadas 

constitucionalmente, sob pena de violação do modelo de harmônica 

tripartição de poderes, consagrado pelo constituinte originário.[ADI 

1.182, rel. min. Eros Grau, j. 24-11-2005, P, DJ de 10-3-2006.] = RE 

508.827 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 25-9-2012, 2ª T, DJE de 19-10-

2012.  

 

Dito isto, por simetria constitucional ao art. 61, § 1°, inciso II, “a” e “b” da 

Constituição Federal, a presente Propositura invade a esfera privativa do 

Governador do Estado, prevista no art. 63, parágrafo único, incisos III e IV da 

Constituição do Estado do Espírito Santo, verbis: 

 

Constituição do Estado do Espírito Santo: 

 

“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão 

da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de 

Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 

estabelecidos nesta Constituição.       

 

Parágrafo único - São de iniciativa privativa do Governador do 

Estado as leis que disponham sobre:       

 

III - organização administrativa e pessoal da administração do 

Poder Executivo;      (...) 

Identificador: 340037003400360032003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=1182&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2224
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=1182&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2224
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=2973457
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=2973457
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VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado 

e órgãos do Poder Executivo. 

 

Demais disso, a propositura constante no referido Projeto, fere 

substancialmente outro dispositivo da Carta Estadual, em especial o que 

prescreve o Art. 91, inciso I, a seguir descrito: 

  

“Art. 91. – Compete privativamente ao Governador do Estado: 

 

I – exercer com auxilio dos secretários de Estado, a direção superior da 

administração estadual; 

 

Vê-se aqui, que o constituinte reservou a iniciativa de projeto em 

comento ao Chefe da Administração Pública, a quem compete o exercício da 

direção superior com o apoiamento dos Secretários de Estado. 

 

    Assim, vale dizer novamente que tal proposta vincularia a competência 

institucional do Poder Executivo para sua aplicação e manutenção, tendo em 

vista a previsão de atividades que tratam de recursos e de ações articuladas 

entre órgãos públicos e Secretarias de Estado.   

  

Dito isto, concluímos que a iniciativa para a propositura de lei que verse 

sobre matéria de cunho eminentemente administrativo, afeta ao juízo de 

discricionariedade da Administração, e é privativa do Poder Executivo, sendo 

inconstitucional a lei proposta pelo Legislativo que trate sobre essas questões.  

 

 Sendo assim, nota-se que a proposição em epígrafe, malgrado os 

elevados propósitos do autor, confronta com os ditames constitucionais acima 

citados.  

Identificador: 340037003400360032003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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 Não há, pois, como contornar o obstáculo antedito, que assume as 

feições de uma típica inconstitucionalidade formal, cujos efeitos, não custa 

repetir, fulmina integralmente a proposição. 

III - CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opina-se pela INCONSTITUCIONALIDADE do 

PROJETO DE LEI Nº 948/2019, de autoria do Deputado Doutor Hércules, por 

existência de vicio formal de constitucionalidade. 

 

Assembleia Legislativa, 27 de novembro de 2019. 

 

Valmir Castro Alves 

Procurador 

Identificador: 340037003400360032003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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