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ocorreu o atendimento da identificação 

de indícios de violência contra a mulher. 

§ 5° A direção da instituição de saúde, 

no prazo de vinte e quatro horas, deverá 

comunicar o fato ás autoridades policiais 

para as providências cabíveis. 

§ 6° As autoridades policiais deverão 

informar a Secretaria De Segurança 

Pública sobre os casos de violência 

contra a mulher que tiverem 

conhecimento, para fins de estatísticas”. 

(NR) 

 

A matéria supramencionada foi encaminhada 

ao Senado recentemente para apreciação e votação, 

que consta em apenso. 

Dessa forma destacamos referente ao assunto 

em tela, texto publicado dia 20/06/2017 no site 

agenciabrasil.ebc.com.br:  
 

“Os deputados aprovaram hoje (20) 

projeto de lei que obriga os 

profissionais de saúde a registrarem nos 

prontuários de atendimento médico os 

indícios de violência contra a mulher”. 

A medida tem como objetivo melhorar a 

apuração de dados sobre violência de 

gênero, além da prevenção e apuração 

da infração penal. De autoria da 

deputada Renata Abreu (Pode-SP), o 

texto segue agora para a apreciação e 

votação no Senado. 

A anotação deverá ocorrer se o 

profissional identificar sinais ou 

suspeitar da prática de violência contra 

a mulher. Ele também terá de notificar a 

direção da instituição de saúde onde 

ocorreu o atendimento. A direção terá 

24 horas para comunicar o fato às 

autoridades policiais para as 

providências cabíveis. No entanto, o 

texto aprovado não prevê sanção 

administrativa caso o profissional ou a 

instituição não façam a comunicação. 

O texto indica ainda que as autoridades 

policiais deverão informar à Secretaria 

de Segurança Pública sobre os casos de 

violência contra a mulher de que 

tiverem conhecimento, para fins de 

estatística. Se o projeto for aprovado 

pelo Senado, as novas normas serão 

incluídas na Lei Maria da Penha 

(11.340/06). 

Ao justificar a apresentação do projeto, 

a deputada Renata Abreu argumentou 

que não existe por parte dos órgãos 

governamentais qualquer canal de 

comunicação entre hospitais e 

delegacias para mapear as áreas com 

maior concentração de violência contra 

a mulher. Com isso, segundo ela, muitas 

agressões passam despercebidas e não 

figuram em estatísticas. “A mulher 

agredida, por medo, deixa de registrar o 

boletim de ocorrência, porém, procura 

um hospital devido às lesões”, disse. 

 

Em virtude dessas considerações, apesar de 

meritória a iniciativa, entendemos que matéria de teor 

assemelhado está sendo regulamentada a nível 

federal através de emenda à Lei Maria da Penha, 

preenchendo os requisitos apresentados pelo nobre 

parlamentar. 

Isto posto, concluímos no sentido de que o 

PROJETO DE LEI Nº 234/2017 é 

INCONSTITUCIONAL, ILEGAL E 

ANTIREGIMENTAL, conforme exarados  no 

parecer. 

 

PARECER Nº 437/2017. 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela INCONSTITUCIONALIDADE e 

ILEGALIDADE e, consequentemente, pela 

MANUTENÇÃO DO DESPACHO 

DENEGATÓRIO da Mesa Diretora no Projeto de 

Lei nº 234/2017, de autoria do Deputado Hudson 

Leal.  

 

Plenário Rui Barbosa, em 26 de setembro de 

2017. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Presidente 

MARCELO SANTOS 

Relator 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

GILSINHO LOPES 

LUZIA TOLEDO 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Bruno Lamas e Doutor 

Rafael Favatto) 

 

O SR. PRESIDENTE - (JAMIR MALINI - 

PP) - Publique-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

Projeto de Lei nº 271/2017  

Autor: Deputado Bruno Lamas 

Ementa: “Acrescenta os §§ 1º e 2º ao art. 3º da Lei 

nº 10.631, de 28 de março de 2017” 
Identificador: 31003300330038003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/spl/autenticidade.
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I - RELATÓRIO 

 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer 

jurídico determinado pelo ilustre Procurador Geral, 

com fulcro no Art. 132 da CF, c/c Art. 122, § 5º, da 

Constituição Estadual e a Lei Complementar nº 

287/04, quanto à constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e técnica legislativa da proposição 

legislativa em epígrafe, de iniciativa do Exmº Senhor 

Deputado Bruno Lamas, cujo conteúdo, em síntese é 

o seguinte: “Acrescenta os §§ 1º e 2º ao art. 3º da 

Lei nº 10.631, de 28 de março de 2017”. 

O presente Projeto de Lei foi protocolado no 

dia 25 de julho de 2017, lida na sessão do dia 01 de 

agosto de 2017, não sendo publicada no diário do 

Poder Legislativo - DPL, devendo ser acostado nos 

autos sua inclusão ser processada pelo setor 

competente com a maior brevidade possível. 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício do mero juízo de delibação que lhe 

impõe o Artigo 143, do Regimento Interno - 

Resolução nº 2.700 de 15 de julho de 2009, publicada 

no DPL e no DOE, de 16 de julho de 2009, proferiu o 

despacho denegatório de fls. 2, no qual inadmitiu a 

tramitação da proposição entendendo, prima facie, 

existir manifesta inconstitucionalidade por 

infringência a preceito do Art. 143, inc. VIII do 

Regimento Interno (Resolução 2.700/2009). 

Em decorrência, a proposição foi devolvida 

ao autor que, irresignado, interpôs recurso à 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, com arrimo no art. 143, do Regimento 

Interno, por discordar da decisão, e que foi acatado 

regimentalmente, conforme despacho de fl. 02. 

O Projeto de Lei nº 271/2017, foi 

encaminhado a douta Procuradoria para análise e 

parecer técnico-jurídico, na forma do art. 121 do 

Regimento Interno, Resolução nº 2.700/09, o qual foi 

pela inconstitucionalidade da proposição, sendo 

acolhido pelo Subcoordenador da Setorial 

Legislativa. (fl. 14), vindo a esta Comissão para 

análise e parecer na forma do art. 41, I, do Regimento 

Interno, Resolução nº 2.700/09. 

É, em síntese, o relatório. 

 

PARECER 
 

Consoante o clássico ensinamento de Lúcio 

Bittencourt, "a inconstitucionalidade é um estado - 

estado de conflito entre uma lei e a Constituição". 

Ocorre que, em nosso ordenamento 

constitucional vige um complexo sistema de controle 

da constitucionalidade das leis e atos administrativos. 

No plano jurídico, o sistema de controle de 

constitucionalidade adotado admite a existência do 

controle preventivo que se realiza no curso do 

processo legislativo, e, o controle repressivo, cuja 

incidência se dá quando a lei se encontra vigendo. 

A Constituição Federal de 1988 outorgou o 

exercício do controle prévio da constitucionalidade 

ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo
1
 (quando 

da emissão de juízo de valor quanto à sanção ou veto 

do autógrafo de lei aprovado pelo parlamento). 

Na hipótese em apreço, trata-se do controle 

preventivo de constitucionalidade no âmbito do 

processo legislativo, porém exercido pelo Poder 

Legislativo. Sua característica fundamental consiste 

no fato de atuar no momento da elaboração da lei, 

com a finalidade de evitar que sua edição seja quanto 

à forma, seja quanto ao conteúdo, ofenda a 

supremacia da Lei Maior. 

Outra singularidade no sistema de controle 

preventivo da constitucionalidade no âmbito do poder 

legislativo diz respeito aos agentes legitimados para 

exercer o controle da constitucionalidade. Assim, 

quanto ao sujeito controlador, a primeira atuação 

incumbe aos Procuradores de Estado do Poder 

Legislativo, cuja atuação oferece o necessário 

subsídio técnico que irá pautar a atuação futura da 

Comissão de Constituição e Justiça. 

Em suma, em sede do controle preventivo de 

constitucionalidade, que se desenvolve na fase de 

elaboração da lei, a defesa da supremacia da 

Constituição tem início pela atuação da Procuradoria 

Jurídica e, em seguida, é exercido pelos próprios 

agentes participantes do processo legislativo 

(Deputados) em relação aos projetos de lei e demais 

proposições de teor normativo.  

A doutrina e jurisprudência distinguem duas 

espécies de inconstitucionalidade, conforme leciona o 

eminente constitucionalista José Afonso da Silva: 

 

 “(a) formalmente, quando tais 

normas são formadas por 

autoridades incompetentes ou em 

desacordo com formalidades ou 

procedimentos estabelecidos pela 

constituição; 

 (b) materialmente, quando o 

conteúdo de tais leis ou atos 

contraria preceito ou princípio da 

constituição."
 2 

 

O exame do controle formal de 

constitucionalidade deve preferir ao de exame de 

mérito. A razão dessa prevalência, para fins da 

análise, decorre da sedimentada jurisprudência do 

Pretório Excelso, segundo a qual, a existência de 

vício formal de inconstitucionalidade fulmina 

integralmente o ato ou a lei. 

Assim sendo, constatada a existência de vício 

formal de inconstitucionalidade, torna-se despiciendo 

qualquer exame quanto à constitucionalidade 

material, posto que ante a constatação do aludido 

vício formal e insanável, a lei estará, 

irremediavelmente, condenada a ser expungida do 

mundo jurídico.
3
  

Ancorado neste entendimento, passo ao 

exame da constitucionalidade formal da proposição. 

Como é cediço, para exame da 

constitucionalidade do Projeto de Lei impende que se 

identifique o cerne da questão jurídica de que trata a Identificador: 31003300330038003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/spl/autenticidade.



42 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 09 de outubro de 2017 

proposição. Para tanto, deve-se examinar a substância 

das matérias que o projeto contempla. 

Verifica-se que a proposta do legislador 

estadual interfere na competência privativa do 

Governador do Estado em área que trata de 

organização administrativa e pessoal da 

administração pública, bem como quanto a 

estruturação e atribuições das Secretarias de Estado, 

conforme expresso no Art. 63, Parágrafo único, 

inciso III e VI (Constituição Estadual). 

“Constituição Estadual 

 

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; 

 

(...) 

 

VI - criação, estruturação e atribuições 

das Secretarias de Estado e órgãos do 

Poder Executivo. 

 

Art. 91. Compete privativamente ao 

Governador do Estado: 

 

(...)  
 

II - Iniciar o processo legislativo, na 

forma e nos casos previstos nesta 

Constituição. 
 

Em decorrência da demonstração inconteste 

do vício de inconstitucionalidade formal que macula 

o Projeto de Lei, adoto aqui a orientação do STF 

quanto à desnecessidade de apreciação da 

constitucionalidade material, eis que o aludido vício 

formal apontado fulmina integralmente a validade da 

presente proposição. 

Do diagrama verifica-se que a normatividade 

do Projeto de Lei nº 271/2017 é, indiscutivelmente, 

inconstitucional, por desrespeito flagrante a 

prerrogativa de iniciativa legislativa privativa do 

Governador do Estado, seja por ordem expressa da 

Constituição Estadual, seja por força do Princípio da 

Simetria, do Princípio da Reserva de Administração 

do Poder Executivo e do Princípio da Separação dos 

Poderes. 

Em face das razões expendidas, entendemos 

que a proposição, nos termos em que se acha 

redigida, padece de vício de inconstitucionalidade 

formal, em consequência, opinamos pela 

impossibilidade jurídica da regular tramitação do 

Projeto de Lei nº 271/2017, de autoria do Exmº. 

Senhor Deputado Bruno Lamas, razão pela qual deve 

ser inadmitida a sua tramitação, devendo ser 

mantido o despacho denegatório do Presidente da 

MESA DIRETORA, sugerindo aos demais pares a 

adoção do seguinte: 

 

PARECER Nº 427/2017 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela MANUTENÇÃO DO DESPACHO 

DENEGATÓRIO DO PRESIDENTE DA MESA 

DIRETORA no Projeto de Lei nº 271/ 2017, de 

autoria do Exmº Senhor Deputado Bruno Lamas. 

 

Plenário Rui Barbosa, em 26 de setembro de 

2017. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Presidente 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

Relator 

MARCELO SANTOS 

GILSINHO LOPES 

LUZIA TOLEDO 

 

_______________________________________ 
1
Hilda de Souza, em sua obra sobre o processo legislativo 

afirma: “A Constituição Brasileira optou por atribuir o 

controle de constitucionalidade, ao longo do processo 

legislativo, aos Poderes políticos. Ao Parlamento, pelo 

exame prévio das proposições nas Comissões Técnicas 

(controle interno) e ao Poder Executivo (controle 

externo), pelo veto”. 
2
 Curso de Direito Constitucional Positivo. 

3
 De fato, a inobservância dos esquemas rituais 

rigidamente impostos pela Carta Magna da República gera 

a invalidade formal dos atos legislativos editados pelo 

Poder Legislativo e permite que sobre essa eminente 

atividade jurídica do Parlamento possa instaurar-se o 

controle jurisdicional "A infração ao preceito 

constitucional sobre a feitura da lei tem o efeito de 

descaracterizá-la como regra jurídica. O Poder 

Judiciário pode verificar se o ato legislativo atendeu ao 

processo previsto na Constituição." (RDA 126/117) 

 

O SR. PRESIDENTE - (JAMIR MALINI - 

PP) - Publique-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO Identificador: 31003300330038003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/spl/autenticidade.


