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PARECER TÉCNICO

PROJETO DE LEI Nº 316/2019
Autor (a): Deputado Estadual Alexandre Xambinho
Assunto: Dispõe sobre a adoção de medidas de prevenção à transmissão de
Dengue, Chikungunya e Zika vírus às gestantes no âmbito do Estado do Espírito
Santo.

1. RELATÓRIO
Trata-se do Projeto de Lei nº 316/2019, de autoria do Deputado
Estadual Alexandre Xambinho, cuja finalidade é dispor sobre a adoção de medidas
de prevenção à transmissão de Dengue, Chikungunya e Zika vírus às gestantes no
âmbito do Estado do Espírito Santo, nos seguintes termos:
Art. 1º Ficam instituídas medidas de prevenção à transmissão de Dengue,
Chikungunya e Zika Vírus às gestantes no âmbito do Estado do Espírito
Santo.

Art. 3º Os estabelecimentos públicos e particulares de assistência à saúde
ficam obrigados a:
I - incluir nos programas de pré-natais esclarecimentos às gestantes sobre os
riscos, profilaxia e demais informações sobre o mosquito transmissor, Aedes
aegypti, e as doenças Dengue, Chikungunya e Zika vírus;
II - incluir nos programas de atendimento às gestantes e nos pré-natais
informações sobre a microcefalia e as suas consequências, de modo
abrangente, nos termos do Protocolo de Vigilância e Resposta à Ocorrência
de Microcefalia, elaborado pelo Ministério da Saúde, compreendendo, entre
as medidas:
a) atualização das vacinas de acordo com o calendário vacinal do Programa
Nacional de Imunização do Ministério da Saúde;
b) informação à gestante sobre o risco relacionado ao uso de medicamentos
com potencial teratogênico;
c) informações sobre métodos de proteção às picadas de insetos durante a
gestação.
Parágrafo único. A rede pública de saúde deverá realizar, gratuitamente, o
fornecimento e a distribuição de repelentes que tenham em sua composição o
princípio ativo Icaridina na concentração recomendada pela Organização
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Art. 2º As medidas de prevenção têm por objetivo o oferecimento de
informação e orientação às gestantes, de modo a reduzir a contaminação
pelo vírus, diminuindo a incidência de patologias, em especial a microcefalia.
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Mundial da Saúde (OMS), para a proteção contra picadas de insetos
transmissores das doenças, para gestantes.
Art. 4º A Rede Pública de atendimento à Saúde deverá realizar:
I - levantamento de gestantes em pré e em pós-natal e, por meio de seus
agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, mensalmente,
realizar visitas nas respectivas residências e/ou domicílios para
esclarecimentos e combates ao mosquito Aedes aegypti e às suas larvas,
bem como a realização e o combate efetivo dos vetores transmissores, até o
final da primeira infância;
II - programas de capacitação sobre combate, profilaxia e consequências da
Dengue, Chikungunya, Zika e da microcefalia aos servidores públicos e
capacitação dos servidores da saúde sobre diagnóstico, vigilância e resposta
às ocorrências de microcefalia, nos termos do Protocolo de Vigilância e
Resposta à Ocorrência de Microcefalia e/ou Alteração do Sistema Nervoso
Central (SNC), do Ministério da Saúde;
III - fornecimento e acompanhamento médico e clínico necessários às
crianças diagnosticadas com microcefalia e a seus respectivos responsáveis.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Em sua justificativa, o autor argumenta que O Estado do Espírito Santo,
em especial Grande Vitoria, apresentou uma verdadeira "explosão" de casos de
contaminação de destas doenças, afirmando que, segundo informações, a cada 1
hora surge um novo caso das doenças, e que o Projeto tende a instituir medidas de
prevenção à transmissão de Dengue, Chikungunya e Zika vírus às gestantes no
âmbito do Estado do Espírito Santo.
A matéria foi protocolada no dia 02.05.2019. Lida no expediente da
sessão ordinária do dia 06.05.2019, o Exmo. Sr. Presidente da Mesa Diretora proferiu
despacho denegatório, com fulcro no art. 143, VIII do Regimento Interno da Casa
(Resolução no. 2.700/2009), inadmitindo a tramitação da matéria, por entender, a
priori, existir manifesta inconstitucionalidade na proposição, por afronta ao art. 63,
parágrafo único, III e VI da CE/1989.
Em seguida, foi deferido o pedido de recurso à Comissão de
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, nos termos do art. 143, parágrafo
único do Regimento Interno.
Não consta, nos autos, até o presente momento, evidência de
publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL. Não consta, ainda,
estudo de técnica legislativa elaborado pela Diretoria de Redação.
2
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Em seguida, a propositura 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 quanto ao despacho denegatório.

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. 316/2019 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.

2.1. 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 se a
competência para elaboração da proposição 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 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.
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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A propositura em questão objetiva dispor sobre a adoção de medidas de
prevenção à transmissão de Dengue, Chikungunya e Zika vírus às gestantes no
âmbito do Estado do Espírito Santo. Trata-se, portanto, de matéria relacionada a
saúde.
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:
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.

Nesse sentido, a competência estadual é suplementar, cabendo à União a
edição de normas gerais. Sobre o tema, a União editou a Lei no. 13.301/2016, que
dispõe sobre a adoção de medidas de vigilância em saúde quando verificada
situação de iminente perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor
do vírus da dengue, do vírus chikungunya e do vírus da zika, e estabelece que:
Art. 1º Na situação de iminente perigo à saúde pública pela presença do
mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus chikungunya e do vírus da
zika, a autoridade máxima do Sistema Único de Saúde - SUS de âmbito
federal, estadual, distrital e municipal fica autorizada a determinar e
executar as medidas necessárias ao controle das doenças causadas
pelos referidos vírus, nos termos da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de
1990, e demais normas aplicáveis, enquanto perdurar a Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN.
§ 1º Entre as medidas que podem ser determinadas e executadas para a
contenção das doenças causadas pelos vírus de que trata o caput, destacamse:
I - instituição, em âmbito nacional, do dia de sábado como destinado a
atividades de limpeza nos imóveis, com identificação e eliminação de focos
de mosquitos vetores, com ampla mobilização da comunidade;
II - realização de campanhas educativas e de orientação à população, em
especial às mulheres em idade fértil e gestantes, divulgadas em todos os
meios de comunicação, incluindo programas radiofônicos estatais;

4
Identificador: 320038003400370036003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.

Projeto de Lei nº 316/2019

Página

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Carimbo / Rubrica

Entende-se que a matéria da presente proposição está em linha com as
normas gerais editadas pela União, suplementando-as dentro dos limites dos §§ 2º e
3º do art. 24 da Constituição Federal.
Dito isso, fica evidente que pode o Estado do Espírito Santo exercer sua
competência legislativa suplementar para tratar da matéria alvo do Projeto de Lei n o.
316/2019, não havendo, portanto, que se falar em inconstitucionalidade por vício de
competência, conforme art. 24, XII da CRFB/1988.
Superada a questão da competência legislativa, passa-se à análise da
inconstitucionalidade formal propriamente dita, que decorre da inobservância do
devido processo legislativo. Neste ponto, deve-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 17 3.
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 único6, as disposições normativas cuja iniciativa é de
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;
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competência 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.
No caso em questão, cumpre responder a seguinte indagação: o objeto
do presente projeto de lei, de fato, interfere na estrutura organizacional e
administrativa de algum órgão ou Secretaria do Estado?
Pela ótica mais conservadora e tradicional, poderia haver uma corrente
que entendesse que a matéria em análise seria de iniciativa privativa do Governador
do Estado.
Contudo, considerando a moderna e mais atual visão do STF, alinhada
com os mais valiosos preceitos constitucionais, entendemos que a resposta é
negativa, ou seja, o objeto deste projeto em nada atinge o funcionamento e
organização de Secretaria ou órgão do Governo, desde que suprimido o parágrafo
único do art. 3º e o art. 4º. Senão vejamos.
Inicialmente, destaca-se o julgamento da ADI 2.875, na qual o Supremo
julgou constitucional lei distrital que obriga médicos públicos e particulares a
notificarem a Secretaria de Saúde sobre os casos de câncer de pele, verbis:
Dispositivo de lei distrital que obriga os médicos públicos e
particulares do Distrito Federal a notificarem a Secretaria de Saúde
sobre os casos de câncer de pele não é inconstitucional. Matéria inserida
no âmbito da competência da União, Estados e Distrito Federal, nos termos

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, 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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do art. 23, II, da CF. Exigência que encontra abrigo também no art. 24, XII, da
Carta Magna, que atribui competência concorrente aos referidos entes
federativos para legislar sobre a defesa da saúde. [ADI 2.875, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 4-6-2008, P, DJE de 20-6-2008.]

Mais recentemente, no julgamento da ADI 5.293/SC, o STF entendeu
inexistir vício de inconstitucionalidade formal em lei estadual, de autoria parlamentar,
que tratava de assistência a vítimas incapacitadas por queimaduras graves, verbis:
Lei 16.285/2013, de Santa Catarina. (...) Os arts. 1º, 4º, 6º e 7º da lei
impugnada não afrontam a regra, de reprodução federativamente obrigatória,
que preserva sob a autoridade do chefe do Poder Executivo local a iniciativa
para iniciar leis de criação e/ou extinção de ministérios e órgãos da
administração pública (art. 61, § 1º, II, e, da CF). Mera especificação de quais
cuidados médicos, entre aqueles já contemplados nos padrões nacionais de
atendimento da rede pública de saúde, devem ser garantidos a determinada
classe de pacientes (portadores de sequelas graves causadas por
queimaduras). [ADI 5.293, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 8-11-2017, P,
DJE de 21-11-2017.]

Destacam-se alguns trechos do brilhante voto do relator Ministro
Alexandre de Moraes:
“Diferentemente do que sustentado, os artigos 1º, 4º, 6º e 7º da lei
estadual impugnada não chegaram a promover inovações na realidade
orgânica do Executivo local, seja pela criação de novos cargos, serviços
ou mesmo obrigações. As normas em exame cuidaram apenas de
especificar quais os cuidados médicos, dentre aqueles já providos
ordinariamente pela rede pública de saúde, deveriam ser garantidos a
determinada classe de pacientes (portadores de sequelas graves causadas
por queimaduras), tendo em vista a situação de vulnerabilidade por eles
experimentada. (...)
As medidas de assistência e de reabilitação previstas nos arts. 4º a 6º
do diploma catarinense decorrem do dever de recuperar plenamente a
saúde dessas pessoas, o qual é imposto pela Constituição a todos os
entes federativos, de forma solidária (como decorrência direta do regime
constitucional de tutela estatal integral e universal da saúde). A
expressão ‘atendimento integral’, contida no art. 198, II, da CR e no art.
7º, II, da Lei 8.080/1990, deve ser interpretada de forma a abranger todo
procedimento ou serviço curativo exigido para restabelecer a saúde de
pessoas vítimas de queimaduras que acarretem sequela grave. (...) Os
dispositivos previstos nos arts. 1º; 4º; e 6º da Lei estadual 16.285/2013
caminham ao encontro dessa lógica de atendimento integral, estabelecendo
de maneira concreta quais os modelos de atendimento devem ser
observados para viabilizar a assistência adequada a portadores de
consequências graves causadas por queimaduras. (...)
Na medida em que os arts. 1º; 4º; 6º e 7º da Lei 16.285/2013
veicularam
padrões
de
atendimento
médico
absolutamente
consentâneos com aqueles que já são contemplados em diversas outras
referências do ordenamento federal, incluindo preceitos de hierarquia
constitucional que sintetizam o direito fundamental à saúde, não há
como identificar qualquer vício de origem na lei estadual em exame.
7
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Além de não violarem a iniciativa do Governador do Estado para
dispor sobre organização e funcionamento da Administração local, as
normas dos arts. 1º; 4º; 6º e 7º da lei catarinense igualmente não violam os
preceitos orçamentários indicados na inicial (arts. 165; 167, I e II; e 169, § 1º,
da CF). É que, diversamente do que sustentado pelo requerente, os
projetos de lei subscritos por parlamentares não são necessariamente
neutros em termos financeiros, sendo perfeitamente possível que eles
tenham projeções nas despesas públicas.
É relevante observar, a propósito, que a prevalência da tese do
requerente teria o efeito de tolher significativamente a abrangência da
atividade parlamentar como um todo (...)
O entendimento veio a ser recentemente reafirmado pelo Plenário
desta Suprema Corte em caso com repercussão geral (ARE 878.911, Rel.
Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/10/2016), em que se assentou a tese de
que: “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que,
embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da
atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art.
61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)”

Partimos, portanto, desta linha de raciocínio do STF para concluir que, em
relação ao Projeto de Lei no. 316/2019, já é obrigação constitucional e legal da rede
pública de saúde prevenir a transmissão das doenças mencionadas no projeto de
lei, especialmente considerando que após as emendas supressivas a matéria não
criará novos cargos, serviços ou obrigações, mas apenas instituirá medidas de
prevenção e esclarecimento à população, em linha com o direito constitucional à
tutela integral e universal à saúde. A proposição veicula, portanto, padrões de
atendimento médico absolutamente consentâneos com aqueles que já são
contemplados em diversas outras referências do ordenamento federal, incluindo
preceitos de hierarquia constitucional que sintetizam o direito fundamental à saúde.
Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa.
Feitas as reflexões supra, conclui-se que, após a adoção das emendas
supressivas sugeridas, o Projeto de Lei no. 316/2019 não contém vício formal
subjetivo, sendo de iniciativa de deputado, e versando sobre matéria que não é de
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 63, parágrafo único da
Constituição Estadual). Portanto, é plenamente possível que o Deputado Estadual
proponente inicie o presente processo legislativo nos termos do disposto no art.
61 da CRFB/1988 e, por simetria, no art. 63 da CE/1989.
Constatada a competência legislativa do Estado do Espírito Santo e a
iniciativa parlamentar para apresentar o presente Projeto de Lei, não há que se falar
8
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em vício de inconstitucionalidade formal orgânica ou em vício formal subjetivo,
desde que adotadas as emendas sugeridas.
Em relação à espécie normativa adequada para tratar da matéria, tem-se
que o Projeto de Lei nº 316/2019 objetiva a promoção da saúde, não pretendendo
emendar a Constituição Estadual, nem se amoldando às hipóteses previstas no art.
68, parágrafo único da CE/19897, que são reservadas à lei complementar. Assim,
deve a matéria ser objeto de lei ordinária.
Em relação aos demais requisitos formais atinentes ao processo
legislativos, tem-se:
- regime inicial de tramitação da matéria: em princípio, deverá seguir o
regime de tramitação ordinário, nos termos do art. 1488 do Regimento Interno da
ALES (Resolução no. 2.700/2009), podendo ser solicitado o requerimento de
urgência, nos termos do art. 2219, observado o disposto no art. 22310 do Regimento
Interno da ALES.
- quorum para aprovação da matéria: em linha com o art. 19411 do
Regimento Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009), as deliberações deverão
ser tomadas por maioria simples dos membros da Casa, desde que presente a
maioria absoluta dos Deputados.
7

Art. 68. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa e receberão numeração
sequencial distinta da atribuída às leis ordinárias.
Parágrafo único.São leis complementares, entre outras de caráter estrutural, as seguintes:
I - lei do sistema financeiro e do sistema tributário estadual;
II - lei de organização judiciária;
III - estatuto e lei orgânica do Ministério Público;
IV - lei orgânica do Tribunal de Contas;
V - lei orgânica da Procuradoria-Geral do Estado;
VI - lei orgânica da Defensoria Pública;
VII - estatuto e lei orgânica do Magistério Público;
VIII - estatuto dos funcionários públicos civis do Estado;
IX - estatuto e lei orgânica da Polícia Civil;
X - estatuto e lei orgânica da Polícia Militar;
XI - Estatuto e Lei Orgânica do Corpo de Bombeiros Militar.
8
Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação:
I - de urgência;
II - ordinária;
III - especial.
9
Art. 221. O requerimento de urgência somente poderá ser submetido ao Plenário se for apresentado:
I - pela Mesa;
II - por líder;
III - por comissão competente para opinar sobre o mérito da proposição;
IV - por um décimo dos membros da Assembleia Legislativa.
10
Art. 223. Não será aceito requerimento de urgência, já havendo dez projetos incluídos nesse regime.
11
Art. 194. As deliberações, salvo disposições em contrário, serão tomadas por maioria dos votos, presente, no mínimo, a maioria absoluta
dos Deputados.
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- processo de votação a ser utilizado: conforme a inteligência do art.
12

200, l , do Regimento Interno, o processo a ser utilizado deve ser, em princípio, o
simbólico, podendo ser convertido em nominal, nos termos do art. 202, II13 do RI.
Conclui-se, portanto, pela constitucionalidade formal da proposição, com
a adoção de emenda supressiva acima recomendada.
2.2. Constitucionalidade Material
A constitucionalidade material é a compatibilidade entre o conteúdo do ato
normativo e as regras e princípios previstos na Constituição Federal ou na
Constituição Estadual. Trata-se, assim, de averiguar se o conteúdo do ato normativo
está em consonância com as regras e princípios constitucionais.
A proposição está em linha com o que determinam as Constituições
Federal (art. 196 e seguintes14) e Estadual (art. 159) sobre proteção à saúde.
No mais, não há que se falar em ofensa a quaisquer princípios, direitos e
garantias estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, tampouco à isonomia,
ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada.
Como se trata de matéria atinente à proteção da saúde, não ocorre
violação a Direitos Humanos previstos nas Constituições Federal ou Estadual – ao
contrário, busca-se a efetivação de tais direitos.
Quanto à vigência da lei, a previsão de que deve entrar em vigor na data
de sua publicação garante que não pretende atingir situações pretéritas, sendo
materialmente constitucional nesse aspecto.

12

Art. 200. São dois os processos de votação:
I - simbólico; e
II - nominal;
13
Art. 202. A votação nominal será utilizada:
I - nos casos em que seja exigido quorum especial para votação, à exceção dos previstos neste Regimento;
II - por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Deputado.
14

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação.
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Conclui-se, portanto, que o Projeto de Lei no. 217/2019 está de acordo
com as regras e princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual,
sendo materialmente constitucional.
2.3. Juridicidade e Legalidade
Juridicidade é a conformidade ao Direito. Diz-se que uma matéria é
jurídica, ou possui juridicidade, se sua forma e conteúdo estão em consonância com
a Constituição, as leis, os princípios jurídicos, a jurisprudência, os costumes, enfim,
com o Direito como um todo. Caso não haja tal conformidade, a matéria é dita
injurídica ou antijurídica. 15
Quanto à juridicidade, é necessário averiguar se o Projeto de Lei está em
sintonia com o ordenamento jurídico e com as decisões dos Tribunais Superiores.
Estendendo a análise técnica da proposição, verifica-se que não há
oposição na doutrina ou na jurisprudência dos Egrégios Tribunais Superiores que
impeça, material ou formalmente, a proposta de ser aprovada.
Da mesma forma, a tramitação do projeto, até o momento, respeita as
demais formalidades previstas no Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009).
Assim, o projeto de lei não afronta a legislação federal ou estadual, ao
contrário, atende a todos os preceitos.
2.4. Técnica Legislativa
No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da Lei Complementar nº
95/1998, porquanto o projeto de lei foi estruturado em três partes básicas: parte
preliminar, parte normativa e parte final.
Atendidas as regras do art. 7º da LC nº 95/1998, pois o primeiro artigo do
texto indica o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, a matéria tratada não
está disciplinada em outro diploma normativo, a proposição não contém matéria
15

OLIVEIRA, L. H. S. Análise de Juridicidade de `Proposições Legislativas. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado,
agosto/2014 (Texto para Discussão no. 151).
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estranha ao seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou
conexão, o âmbito de aplicação da norma está estabelecido de forma tão específica
quanto o possibilite o conhecimento técnico ou científico da área respectiva, e o
mesmo assunto não está sendo disciplinado por mais de uma norma.
Cumpridas as regras do art. 10, pois no texto da proposição, a unidade
básica de articulação é o artigo, indicado pela abreviatura “Art.”, seguida de
numeração ordinal.
Respeitadas também as regras do art. 11, I, pois as disposições
normativas foram redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, sendo que para
obtenção de ordem lógica, restringiu-se o conteúdo de cada artigo da proposição a
um único assunto ou princípio, e expressaram-se por meio dos parágrafos os
aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo (art. 11, III).
Sobre a vigência da lei, esta consta indicada de maneira expressa no art.
4º. da proposição, com previsão de que deve entrar em vigor na data de sua
publicação. Conforme art. 8º, caput, da Lei Complementar Federal nº 95/98, a
cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" deve ser reservada apenas às
leis de pequena repercussão”. Como se trata de instituição de medidas preventivas,
pode-se considerar que este é o caso em questão.
Assim, quanto à técnica legislativa, observa-se o atendimento às regras
previstas na Lei Complementar Federal nº 95/98.

3. CONCLUSÃO
Em

face

do

exposto,

opino

pela

CONSTITUCIONALIDADE,

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei no.
316/2019, de autoria do Exmo. Deputado Estadual Alexandre Xambinho, com a
adoção da emenda abaixo recomendada, e portanto pela REJEIÇÃO do despacho
denegatório da Mesa Diretora.
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Emenda n° 1 ao Projeto de Lei n° 316/2019:
- Ficam suprimidos o parágrafo único do art. 3º e o art. 4º do Projeto de
Lei no. 316/2019.

É o entendimento que se submete à consideração superior.
Vitória/ES, 15 de maio de 2019.

DIOVANA BARBOSA LORIATO HERMESMEYER
Procuradora da ALES
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