
 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei nº 312/2020 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

 

PROCURADORIA GERAL 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Avenida Américo Buaiz - nº. 205 - Palácio Domingos Martins, Enseada do Suá - Vitória/ES - CEP 29.050-950 
Tel.: (27) 3382-3723 / 3724 / 3725 – Fax: (27) 3382-3723 – Website: www.al.es.gov.br 

PARECER TÉCNICO 

PROJETO DE LEI nº 312/2020 

Autor : Deputado Estadual Sérgio Majeski 

Assunto: Dispõe sobre a garantia, pelo Poder Público, de condições de acesso e 

fruição dos Serviços de Emergência e de Utilidade Pública, por meio telefônico, nas 

áreas rurais do Estado do Espírito Santo. 

 

1. RELATÓRIO 

Trata-se do Projeto de Lei nº 312/2020, de autoria do Deputado 

Estadual Sérgio Majeski, que tem por finalidade dispor sobre a garantia, pelo Poder 

Público, de condições de acesso e fruição dos Serviços de Emergência e de Utilidade 

Pública, por meio telefônico, nas áreas rurais do Estado do Espírito Santo, nos 

seguintes termos (após revisão da Diretoria de Redação): 

Art. 1º O Poder Público garantirá condições de acesso e fruição dos Serviços 
de Emergência e de Utilidade Pública, por meio telefônico, nas áreas rurais 
do Estado do Espírito Santo.  
 
Art. 2º Para os fins desta Lei, aplicam-se as seguintes definições previstas na 
Resolução ANATEL nº 357, de 15 de março de 2004:  
I - Serviço de Utilidade Pública: serviço reconhecido pelo Poder Público, que 
disponibiliza ao público em geral a prestação de serviços de interesse do 
cidadão, mediante, dentre outras formas, a utilização de código de acesso 
telefônico de fácil memorização;  
II - Serviço Público de Emergência: modalidade de Serviço de Utilidade 
Pública que possibilita atendimento imediato à pessoa sob risco iminente da 
vida, ou de ter sua segurança pessoal violada.  
 
Art. 3º Para o cumprimento do estabelecido no art. 1º desta Lei, o Poder 
Público disponibilizará em locais de acesso público de todas as regiões 
rurais, quando essas não possuírem acesso à telefonia móvel, no mínimo, 
uma linha de telefonia fixa.  
Parágrafo único. Poderão ser estabelecidos mecanismos de estímulo à 
implementação do previsto nesta Lei à concessionária responsável pelos 
serviços de telefonia fixa. 
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Em sua justificativa, o autor argumenta que, em determinadas regiões 

do nosso estado, em especial no meio rural, há manifestações quanto à 
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indisponibilidade de acesso a serviços essenciais, como aos órgãos de segurança 

pública e ao atendimento do SAMU em virtude da inexistência de torres de telefonia 

móvel e até mesmo de linhas telefônicas fixas. 

A proposição foi protocolada em 28.05.2020 e lida no expediente da 

sessão do dia 01.06.2020. Não consta, nos autos, até o presente momento, evidência 

de publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL. A Diretoria de 

Redação juntou estudo de técnica legislativa no dia 03.02.2020. 

Em seguida, a Proposta recebeu encaminhamento para esta 

Procuradoria Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei 

Complementar Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-me 

examiná-la e oferecer parecer técnico. 

É o relatório.  

2. FUNDAMENTAÇÃO 

Preliminarmente, é conveniente consignar que esta manifestação toma 

por base, exclusivamente, os elementos que constam até a presente data nos autos 

do Projeto de Lei no. 312/2020 e que incumbe a esta Procuradoria prestar consultoria 

sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e 

oportunidade dos atos praticados no âmbito desta ALES, nem analisar aspectos 

econômicos ou de natureza eminentemente técnico-administrativa. 

2.2. 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. Deve-se verificar se a 

competência para elaboração da propositura é da União, do Estado ou de Município. 
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Dentro do panorama de distribuição de competências erigido pela 

CRFB/1988, em especial com base no que determina o princípio federativo 

estabelecido expressamente em seus arts. 1º1 e 252, 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 sobre a garantia, pelo Poder Público, 

de condições de acesso e fruição dos Serviços de Emergência e de Utilidade 

Pública, por meio telefônico, nas áreas rurais do Estado do Espírito Santo. Ou seja, 

a matéria relaciona-se com serviços de emergência como o SAMU e também com 

serviços de telecomunicação.  

Em que pese o justo propósito que norteou a iniciativa do legislador ao 

apresentar a proposição, esta padece de vício insanável de inconstitucionalidade 

formal por invasão de competência privativa da União e dos municípios e também 

por vício de iniciativa, como será demonstrado a seguir. 

Em relação a serviços de telefonia, que relacionam-se ao tema 

telecomunicações, a CRFB/1988, em seu art. 22, IV estabelece a competência 

legislativa privativa da União para tratar da matéria. In verbis: 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
(...) 
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão; 
 
 
 

Portanto, o legislador estadual não pode determinar, por exemplo (art. 3º 

do Projeto de Lei) que o Poder Público disponibilize em locais de acesso público de 

todas as regiões rurais, quando estas não possuírem acesso à telefonia móvel, no 

mínimo, uma linha de telefonia fixa.  

Noutro giro, como os serviços de telefonia se tratam de serviços públicos, 

prestados sob o regime de concessão ou permissão, destaca-se também a 

 
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.  
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impossibilidade de o ente estadual legislar sobre a matéria. A jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal é uníssona no sentido de que lei estadual não pode, 

mormente quando se trata de serviço público federal ou municipal, alterar as 

condições da relação contratual entre o poder concedente e os concessionários, sob 

pena de alterar as condições contratuais previstas na licitação exigida pelo “caput” 

do artigo 1753 da Constituição Federal, bem como incursionar sobre tema reservado 

à União ou a município (ADIs nº 2.615/SC, nº 3.533/DF, nº 3.729-3/SP, MC nº 

4.401/MG). 

Portanto, sob esta ótica a matéria seria de iniciativa privativa do Chefe do 

Poder Executivo responsável pela concessão, tendo em vista que os serviços de 

telefonia são prestados através de contratos de concessão firmados entre o Poder 

Concedente e a Concessionária. Nesse, sentido, a iniciativa parlamentar 

representaria afronta ao princípio da separação dos poderes, resultando em 

inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. 

No âmbito municipal, além da competência exclusiva para legislar sobre 

assuntos de interesse local (art. 30, I), compete aos municípios a organização e 

prestação, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, dos serviços 

públicos de interesse local, dentre os quais inclui-se os serviços de emergência 

como o SAMU (art. 30, V). 

Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “as normas das 

entidades políticas diversas – União e Estado-membro – deverão, entretanto, ser 

gerais, em forma de diretrizes, sob pena de tornarem inócua a competência 

municipal, que constitui exercício de sua autonomia constitucional” (ADIN 390-9/SP). 

Como observa Celso Bastos, "os interesses locais dos Municípios são os 

que entendem imediatamente com as suas necessidades imediatas, e, 

indiretamente, em maior ou menor repercussão, com as necessidades gerais"4. Não 

 
3 Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a 

prestação de serviços públicos. 

4 "Competências na Constituição de 1988", Fernanda Dias Menezes de Almeida, Ed. 
Atlas, 1991, p. 124 
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há dúvidas de que os serviços de emergência incluem-se, portanto, dentro das 

necessidades imediatas dos municípios. 

O Ministério da Saúde vem concentrando esforços no sentido de 

implementar a Política Nacional de Atenção às Urgências, da qual o SAMU 192 é 

componente fundamental.  

As normas que regem o funcionamento do SAMU 192 são definidas pela 

Coordenação-Geral de Urgências e Emergências do Departamento de Atenção 

Especializada da Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde 

(CGUE/DAE/SAS/MS), e complementadas pelas normas editadas pelos gestores 

estaduais, municipais e do Distrito Federal, em suas respectivas esferas de atuação. 

O Decreto no. 5.055/2004, que institui o Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência – SAMU, em Municípios e regiões do território nacional, e dá outras 

providências, assim estabelece: 

Art. 1º  Fica instituído, em Municípios e regiões do território nacional, o 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, visando a 
implementação de ações com maior grau de eficácia e efetividade na 
prestação de serviço de atendimento à saúde de caráter emergencial e 
urgente. 
 
 

Menciona-se, também, o Manual sobre PROGRAMA ARQUITETÔNICO 

MÍNIMO BASE DESCENTRALIZADA SAMU 192 VERSÃO 2.0/20185 do Ministério 

da Saúde, que assim estabelece:  

“A base descentralizada deverá estar localizada estrategicamente nos 
municípios de forma a contemplar o atendimento na região com um tempo 
resposta adequado e respeitando a ordenação dos fluxos de urgência através 
da grade de serviços regionalizada e hierarquizada, bem como o tráfego. A 
construção/adequação das bases descentralizadas do SAMU 192 serão de 
inteira responsabilidade do município sede.” 

 
 

A proposição, consequentemente, se mostra inconstitucional por 

desarmonia com o princípio federativo que consagra a autonomia municipal (artigo 

 
5 https://www.saude.gov.br/images/pdf/2018/setembro/19/PROGRAMA-ARQUITETONICO-MINIMO-BASE-

SAMU-192-V2.pdf 
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18 da Constituição Federal) e confere aos municípios competência para legislar 

sobre assuntos de interesse local (artigo 30, I, da CRFB/1989). 

Diante de todo o exposto, resta evidente que não pode o Estado do 

Espírito Santo exercer competência legislativa para tratar da matéria alvo do Projeto 

de Lei no. 312/2020, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade por vício de 

competência legislativa e também por vício de iniciativa, conforme arts. 22, IV, 30, I 

e 61, §1º., II, da CRFB/1988, e art. 63, parágrafo único, VI da CE/1989. 

Enfim, são estes os aspectos que acarretam a inconstitucionalidade da 

proposição. Deixa-se, assim, de mencionar os demais aspectos da proposição, nos 

termos do parágrafo único do art. 16 do Ato da Mesa no. 964/2018. 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opino pela INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL 

do Projeto de Lei nº. 312/2020, de autoria do Deputado Estadual Sergio Majeski, por 

invasão de competência privativa da União e dos Municípios e também por vício de 

iniciativa. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

 

Vitória/ES, 08 de junho de 2020. 

 

 DIOVANA BARBOSA LORIATO HERMESMEYER 

Procuradora da ALES 
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