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Projeto de Lei n.º: 198/2021  

Autor (a): Deputado Bruno Lamas 

Assunto: Estabelece diretrizes e estratégias de divulgação, orientação e tratamento 

psicológico e psiquiátrico para atendimento à pessoa acometida de sintomas de transtorno de 

estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, pânico e tendências suicidas associados ao 

isolamento pós-pandemia de COVID-19, na forma que especifica. 

 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

O deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre 

intenção de estabelecer diretrizes e estratégias de divulgação, orientação e tratamento 

psicológico e psiquiátrico para atendimento à pessoa acometida de sintomas de transtorno de 

estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, pânico e tendências suicidas associados ao 

isolamento pós-pandemia de COVID-19, na forma que especifica. 

 

A procuradora designada apresentou parecer jurídico devidamente 

fundamentado pela constitucionalidade da matéria, posto que, em relação à saúde, a 

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

da matéria. A norma geral de saúde pública é a Lei nº 8.080/1990, 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. 

 

Conforme muito bem pontuado pela douta procuradora em seu extenso parecer 

podemos extrair o seguinte trecho, in verbis: 

 

“Verifica-se que a presente proposição, em linhas gerais, está dentro 

de limites aceitáveis para a instituição de uma política pública por 

iniciativa parlamentar, para definir diretrizes a serem adotadas pelo 

Estado no desenvolvimento dessa política”. 

 

“Para evitar eventual vício de iniciativa, recomenda-se, apenas, 

emenda para alterar a redação do art. 1º e suprimir o seu §2º do 

projeto de lei, que parece-nos ser muito específico no detalhamento 
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das ações do Poder Executivo. No caput do dispositivo, a 

recomendação é de excluir as unidades escolares”.  

 

“Isso porque a Lei Federal nº. 13.935/2019, que dispõe sobre a 

prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes 

públicas de educação básica, determina que os serviços de 

psicologia e de serviço social para atender às necessidades e 

prioridades definidas pelas políticas de educação. Toda a atuação 

desta equipe deve ser, portanto, voltada para desenvolver ações  

para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem”.  

 

“Ao estabelecer novas atribuições relacionadas aos traumas pós 

pandemias de Covid-19, a proposição estaria invadindo campo cuja 

iniciativa seria privativa do Governador do Estado”.  

 

“Assim, adotada a emenda sugerida, tem-se que a proposição não 

trata da criação, estruturação e atribuições das Secretarias de 

Estado e órgãos do Poder Executivo, mas sim apenas estabelece 

normas e diretrizes, vetores aptos a indicar uma política estadual de 

prevenção e combate à violência contra mulheres e meninas”. 

 

Por me perfilhar ao entendimento da procuradora designada, sugiro o 

ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico, nos seus fundamentos exarados, com adoção da 

emenda sugerida. 

 

Vitória 27 de maio de 2021 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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