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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,  

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 
Projeto de Lei nº 1033/2019  
Autor: Deputado Luciano Machado  
Assunto: Dispõe sobre a 
obrigatoriedade da realização de 
exames oftalmológicos em alunos 
da rede pública estadual em 
situação de vulnerabilidade social 
comprovada. 

 

I - RELATÓRIO 
 

Trata-se do Projeto de Lei nº 1033/2019, de iniciativa do Excelentíssimo Senhor 

Luciano Machado, cujo conteúdo, em síntese, “Dispõe sobre a obrigatoriedade da 

realização de exames oftalmológicos em alunos da rede pública estadual em 

situação de vulnerabilidade social comprovada”, nos seguintes termos: 

 

Art. 1º É obrigatória  a realização de exames oftalmológicos em 

alunos da rede pública estadual que sejam membros de família em 

situação de vulnerabilidade social comprovada. Parágrafo Único: A 

campanha de que trata o “caput” será realizada ao menos uma vez 

por ano, preferencialmente, no início do primeiro semestre, e será 

desenvolvida pelas secretarias de Educação e de Saúde do Estado 

do Espírito Santo.  

 

Art. 2º O exame será gratuito para todos os alunos regularmente 

matriculados a partir da 1ª. Série do ensino fundamental da rede 

pública estadual nos termos do artigo 1º desta lei.  

 

Art. 3º Para a consecução da campanha o governo do Estado 

poderá firmar convênios e/ou parcerias Universidades, Prefeituras 

Municipais, Organizações não Governamentais, Entidades 
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Religiosas, Cooperativas e Associações, que realizem atividades 

relacionadas à educação e saúde, desde que os operadores da 

ação sejam regularmente habilitados ao exercício profissional da 

Medicina e das demais especialidades que se fizerem necessário.  

 

Art. 4º O poder executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 

(noventa) dias a contar da data de sua publicação.  

 

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

                                             

Em sua justificativa, o autor argumenta que a importância dos programas de saúde 

ocular em escolas reside no fato de que a deficiência visual interfere no processo 

de aprendizagem e no desenvolvimento psicossocial da criança. Afirma que a 

criança que não enxerga bem, vai mal no aprendizado, sente-se discriminada 

perante os amigos, recebe reclamações da professora e acaba sofrendo 

repreensão pelos pais, por um problema do qual não tem culpa, e portanto daí a 

necessidade de implantação de um programa de saúde ocular em todo o sistema 

público de ensino. 

 

A matéria foi protocolada em 17 de dezembro de 2019, lida no expediente da 

Sessão Ordinária do dia 18 do mesmo mês e ano, e devolvida ao autor com base 

no artigo 143, inciso VIII, do Regimento Interno, por infringência aos artigos 63, 

parágrafo único, incisos III e VI.  

 

Em tempo, foi apresentado, recurso regimental do autor contra o despacho 

denegatório, - com fincas no parágrafo único do art. 143, do Regimento Interno, - 

para que a matéria fosse à Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e 

Redação, para exame de sua Constitucionalidade.  

 

Ato contínuo, encaminhada à Procuradoria para análise, a matéria recebeu parecer 

pela inconstitucionalidade e manutenção do Despacho Denegatório (fls.13/19), o 

qual foi acolhido pelo Subcoordenador da Setorial Legislativa (fls. 22), ambos 

ratificados no parecer conclusivo do Procurador Geral desta Casa (fl. 25). 
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Agora a propositura, vem a esta Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação, com o fim de elaboração de Parecer para efeito de análise da 

sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa empregada em 

sua feitura, conforme dispõe o dispositivo do art. 41, inciso I, da Resolução 

2.700/2009 (Regimento Interno desta Augusta Assembleia Legislativa).  

 

É o relatório. 

 

II – PARECER DO RELATOR 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

Primeiramente, vale aludir que acolhemos a manifestação da Douta  Procuradoria, 

parecer lançado às fls. 13/19, deste processo eletrônico, nos termos que passamos 

a transcrever: 

 

DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL   

 

Verifica-se a inconstitucionalidade formal quando ocorre algum tipo de vício no 

processo de formação das normas, seja no processo legislativo de sua elaboração, 

seja em razão de sua elaboração por autoridade incompetente. 

 

 A inconstitucionalidade formal orgânica decorre da inobservância da competência 

legislativa para a elaboração do ato. Faz-se necessário verificar, aqui, se a 

competência para elaboração do Projeto de Lei é da União, do Estado ou de 

Município. 

 

 Dentro do panorama de distribuição de competências erigido pela CRFB/1988, em 

especial com base no que determina o princípio federativo estabelecido 
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expressamente em seus arts.1º1 e 25,2 tem-se que a autonomia legislativa de cada 

ente federativo é assegurada nos termos da Carta da República, desde que 

atendidos os seus preceitos e princípios.  

 

A propositura em questão objetiva dispor sobre a obrigatoriedade da realização de 

exames oftalmológicos em alunos da rede pública estadual em situação de 

vulnerabilidade social comprovada. Ou seja, trata de saúde e, de forma indireta, de 

educação.  

 

A CRFB/1988, em seu art. 24, XII estabelece a competência legislativa concorrente 

para tratar da matéria. In verbis:  

 

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

concorrentemente sobre:  

(...)  

IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, 

desenvolvimento e inovação; 

                            (...)  

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;  

(...) 

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União 

limitar-seá a estabelecer normas gerais.  

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui 

a competência suplementar dos Estados. 

 § 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 

competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.  

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a 

eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 

 

                                                           
1
 1 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos.  
2
 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os 

princípios desta Constituição. § 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas 

por esta Constituição. 
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Nesse sentido, a competência estadual é suplementar, cabendo à União a edição 

de normas gerais. Não identificamos norma geral editada pela União que trata de 

tema específico relacionado a exame fotamológico obrigatório para crianças na 

rede de ensino.  

 

A Lei Federal nº. 8.080/1990 é a norma geral editada pela União que dispõe sobre 

as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e 

o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, 

estabelecendo que:  

 

Art. 9º A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo 

com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em 

cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:  

I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde;  

II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva 

Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e  

III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou 

órgão equivalente. 

 Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições: (...)  

XVI - elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e 

recuperação da saúde; 

 Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete: 

(...) 

Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete: 

(...) 

 Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete: 

(...)  

 

Analisando os dispositivos supratranscritos, parece-nos que a norma geral editada 

pela União estabelece que as atribuições e estratégias de saúde no âmbito do SUS 

são todas exercidas em âmbito administrativo, pelo Poder Executivo. 
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Em outras palavras, cabe ao Poder Executivo, em sua respectiva esfera federativa, 

determinar as prioridades e políticas públicas de saúde no âmbito do SUS. Essa 

constatação alinha-se, noutro giro, com a questão da iniciativa para propor a 

matéria. Senão vejamos.  

 

A inconstitucionalidade formal propriamente dita decorre da inobservância do 

devido processo legislativo, devendo-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).  

 

Analisando o aspecto da inconstitucionalidade formal subjetiva, isto é, da iniciativa 

para deflagrar o presente Projeto de Lei, tem-se que a Constituição Federal, assim, 

como a Constituição Estadual, asseguram a independência dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário respectivamente em seus arts. 2º e 173 . Com 

efeito, nenhum dos Poderes pode interferir no funcionamento do outro sem estar 

amparado em regra constitucional, sob pena de violação do princípio da separação 

dos Poderes.  

 

Com fulcro em tal princípio, a Constituição Federal, em algumas hipóteses, reserva 

a possibilidade de dar início ao processo legislativo a apenas algumas autoridades 

ou órgãos como forma de subordinar a eles a conveniência e a oportunidade da 

deflagração do debate legislativo em torno do assunto reservado.4  

 

Neste prisma, estabelece a CF/1988, em seu art. 615, e a CE/1989, em seu art. 63, 

parágrafo único, as disposições normativas cuja iniciativa é de competência 

                                                           
3
 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário 
4
 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 

2011, São Paulo: Saraiva, p. 902 
5
 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara 

dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo 

Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos 

casos previstos nesta Constituição. § 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: I - 

fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; II - disponham sobre: a) criação de cargos, funções ou 

empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; b) organização 

administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos 

Territórios; c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, 
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privativa do Chefe do Executivo. Com efeito, as matérias relacionadas a 

funcionamento e a atribuições de órgãos do Poder Executivo devem estar inseridas 

em norma cuja iniciativa é reservada àquela autoridade.  

 

Ao estabelecer a obrigatoriedade da realização de exames oftalmológicos em 

alunos da rede pública estadual em situação de vulnerabilidade social comprovada, 

a proposição promove inovações na realidade orgânica do Executivo estadual, 

através da criação de novas obrigações e atribuições à Secretaria de Saúde e/ou à 

Secretaria de Educação e toda a estrutura necessária para atender a esse 

comando, tendo em vista que atualmente tais exames não são providos 

ordinariamente pela rede pública de saúde para esta classe de pacientes. Ou seja, 

a proposição veicula padrões de atendimento médico que não são contemplados 

em outras referências do ordenamento federal ou estadual.  

 

Portanto, configura-se incontestável afronta ao princípio da separação dos poderes. 

A matéria encontra-se, assim, dentre aquelas cuja iniciativa é reservada ao Chefe 

do Poder Executivo (art. 61, §1º., II, e da CRFB/1988 e art. 63, parágrafo único, VI 

da CE/1989)6. 

 

Logo, em que pese a nobre intenção parlamentar, conclui-se que a proposição é 

formalmente inconstitucional, por vício formal insanável de iniciativa, conforme 

argumentos acima expostos. 

 

                                                                                                                                                                                   

estabilidade e aposentadoria; d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem 

como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Territórios; e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o 

disposto no art. 84, VI; f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, 

promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva 
6
 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: I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e 

fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua remuneração; II - fixação ou modificação do efetivo da 

Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; III - organização administrativa e pessoal da administração 

do Poder Executivo; IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, 

estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade; V - organização 

do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública; VI - criação, estruturação e 

atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo 
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Enfim, reafirmamos, são estes os aspectos que acarretam a inconstitucionalidade 

da proposição. Assim sendo, não há pois, como contornar o obstáculo antedito que 

assume as feições de uma típica inconstitucionalidade formal, cujos efeitos não 

custa repetir, fulminam integralmente a proposição.  

 

 

Ex positis, sugerimos aos nobres Pares a adoção do seguinte:  
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PARECER Nº        /2020 

    

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO é pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei nº 1033/2019, de 

autoria do Deputado Luciano Machado e, consequentemente, pela Manutenção 

do Despacho Denegatório do Presidente da Mesa Diretora.  

 

Plenário Rui Barbosa, em          de                  de 2020. 

 

______________________________________PRESIDENTE 

 

_________________________________________RELATOR 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 
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