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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PROJETO DE LEI Nº 358/2017 

AUTOR: Deputado Esmael de Almeida 

EMENTA: “Institui o Selo Empresa Solidária, destinado às empresas que 

desenvolvam programas de esclarecimento e incentivo aos seus funcionários 

para a doação de sangue, medula óssea, orgãos e tecidos humanos, e dá 

outras providências”. 

 

I - RELATÓRIO 

 

 O Projeto de Lei nº 358/2017, de autoria do Deputado Esmael de 

Almeida, “Institui o Selo Empresa Solidária, destinado às empresas que 

desenvolvam programas de esclarecimento e incentivo aos seus 

funcionários para a doação de sangue, medula óssea, orgãos e tecidos 

humanos, e dá outras providências”. 

 

A Proposição foi protocolizada no dia 25/09/2017, lida na Sessão 

Ordinária do dia 29/09/2017 para sua regular tramitação consoante 

despacho da Mesa Diretora. 
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Após, recebeu encaminhamento para 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 – FUNDAMENTAÇÃO 

 

DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA JURIDICIDADE, 

CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL, LEGALIDADE E TÉCNICA 

LEGISLATIVA 

 

O Projeto de Lei de nº 358/2017 em epígrafe versa sobre relevante 

matéria, pois dispõe sobre a concessão do Selo da “Empresa Solidária,, a ser 

conferido à Pessoa Jurídica, com personalidade juridica de direito privado, 

que apoiem a realização de projetos de promoção da saúde, em todo o 

Estado do Espírito Santo. 

 

Conforme justificativa do autor, a propositura em foco será um passo 

importante no sentido de contribuir para o fomento às práticas na área da 

saúde no nosso Estado. Conforme assevera o autor, “precisamos da 

mobilização de todos para salvar vidas, razão pela qual queremos incentivar 
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e premiar as ações de empresas dos setores público e privado que mais se 

destacarem em campanhas destinadas à multiplicação do número de 

doadores de sangue e medula óssea. Assim, criamos o selo Empresa Solidária 

com a Vida para divulgar os bons exemplos de cidadania com o apoio dos 

nobres pares à aprovação deste Projeto de Lei”. 

 

Consoante o art. 1º e o seu paragrafo único, do referida iniciativa, para 

a concessão do Selo será considerado o apoio a projetos de promoção da 

saúde, previstos nos termos do art. 1º da Lei Federal nº 13.289 de 20 de maio 

de 2016. A entidade agraciada com o aludido Selo poderá utilizá-lo na 

divulgação dos seus produtos ou serviços, em suas peças publicitárias. 

 

Vale mencionar que os critérios para a concessão do Selo serão 

determinados na conformidade do art. 2º, in verbis: 

 

 

Artigo 2° - São objetivos do programa:  

I - distinguir e homenagear empresas com preocupação social e 

solidária com a vida;  

II. informar e orientar os trabalhadores sobre a doação de sangue, 

sobre os procedimentos para fazer parte do cadastro de doadores e 

sobre a importância da doação de medula óssea, de órgãos e tecidos 

humanos para salvar vidas; ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Assembleia 

Legislativa  

Identificador: 32003800360034003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei  nº 358/2017  Página 

Carimbo / Rubrica 

 

 4 

III. estimular as empresas a conceder oportunidade e condições ao 

trabalhador, a fim de que ele possa se dirigir a banco de sangue ou 

hemocentro, doar sangue e cadastrar-se como doador de medula 

óssea. 

 
 

Sob o prisma da constitucionalidade formal, não há quaisquer 

obstáculos a serem levantados, visto que a matéria objeto da proposição, é 

de competência legislativa do Estado, sendo esta competência decorrente de 

sua capacidade de se auto administrar e auto legislar conforme previsão 

disposta nos arts. 18, caput e 25, caput, da Constituição Federal, in verbis:  

 

“Art. 18. A organização político-administrativa da República 

Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta 

Constituição.” 

 

“Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e 

leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.” 

 

O presente Projeto de Lei está também amparado pelo art. 151, § 3º, 

do Regimento Interno do Poder Legislativo, que versam: 

 

“Art. 151. Os projetos serão de resolução, de decreto legislativo e 

de lei. 

(...) 
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§ 3º Os projetos de lei são os destinados a regular as matérias de 

competência do Poder Legislativo com sanção do Governador do 

Estado.” 

 

No que tange a iniciativa legislativa, constatamos que compete a 

Assembleia Legislativa de iniciar o referido Projeto de Lei na conformidade 

com o art. 63, caput, da Constituição Estadual, a saber: 

 

“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.” 

  

 Verifica-se assim que a espécie normativa adequada para tratar do 

tema é a Lei Ordinária, estando neste aspecto, em sintonia com a 

Constituição Estadual, conforme o art. 61, III, in verbis:  

 

“Art. 61. O processo legislativo compreende a elaboração                 

de: 

  (...) 

  III – leis ordinárias.” 

 

                  Neste contexto, observamos que o art. 2º da hipótese normativa 

vem ao encontro da dita lei federal:  
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O Objetivo do programa é homenagear as empresas solidárias com a 

vida e informar os trabalhadores, sobre a doação de sangue e os 

procedimentos para fazer parte do registro nacional de doadores de 

medula óssea. Tem ainda, o proposito de estimular as empresas a 

concederem condições ao trabalhador para que ele possa doar ou 

cadastrar-se como doador de medula óssea. 

 

               Vale destacar que em teor de matéria assemelhada, no julgamento 

da ADI 3.512/ES, Rel. Min. Eros Grau, esta Corte declarou a 

constitucionalidade de lei que concedia beneficio (meia-entrada) a doadores 

de sangue em estabelecimentos de cultura e lazer, onde o ministro entendeu 

que “na composição entre o principio da livre iniciativa e o direito à vida há 

de ser preservado o interesse da coletividade, interesse público primário”. 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.737/2004, 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. GARANTIA DE MEIA ENTRADA AOS 
DOADORES REGULARES DE SANGUE. ACESSO A LOCAIS PÚBLICOS DE 
CULTURA ESPORTE E LAZER. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE A 
UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS E O DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR 
SOBRE DIREITO ECONÔMICO. CONTROLE DAS DOAÇÕES DE SANGUE E 
COMPROVANTE DA REGULARIDADE. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. 
CONSTITUCIONALIDADE. LIVRE INICIATIVA E ORDEM ECONÔMICA. 
MERCADO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA. ARTIGOS 1º, 3º, 
170 E 199, § 4º DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. É certo que a ordem 
econômica na Constituição de 1.988 define opção por um sistema no 
qual joga um papel primordial a livre iniciativa. Essa circunstância não 
legitima, no entanto, a assertiva de que o Estado só intervirá ‘ economia 
em situações excepcionais. Muito ao contrário. 2. Mais do que simples 
instrumento de governo, a nossa Constituição enuncia diretrizes, 
programas e fins a serem realizados pelo Estado e pela sociedade. 
Postula um plano de ação global normativo para o Estado e para a 
sociedade, informado pelos preceitos veiculados pelos seus artigos 1º, 3º 
e 170. 3. A livre iniciativa é expressão de liberdade titulada não apenas 
pela empresa, mas também pelo trabalho. Por isso a Constituição, ao 
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contemplá-la, cogita também da "iniciativa do Estado"; não a privilegia, 
portanto, como bem pertinente apenas à empresa. 4. A Constituição do 
Brasil em seu artigo 199, § 4º, veda todo tipo de comercialização de 
sangue, entretanto estabelece que a lei infraconstitucional disporá sobre 
as condições e requisitos que facilitem a coleta de sangue. 5. O ato 
normativo estadual não determina recompensa financeira à doação ou 
estimula a comercialização de sangue. 6. Na composição entre o princípio 
da livre iniciativa e o direito à vida há de ser preservado o interesse da 
coletividade, interesse público primário. 7. Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada improcedente. 

 

 Quanto ao Art. 5º da referida propositura, recomendamos a sua 

supressão, uma vez que não cabe a este Poder estipular prazo para o Poder 

Executivo regulamentar a matéria através do órgão competente. 

 

 Continuando a analise da matéria, o quórum necessário para 

aprovação será obtido com a maioria dos votos, presente a maioria absoluta 

dos membros nos termos do artigo 200, inciso I e 201 do Regimento Interno, 

em votação simbólica. Consoante determina o Regimento Interno nos arts. 

148, II, o regime de tramitação é o ordinário. 

 

 Após análise dos aspectos constitucionais formais, resta-nos analisar os 

aspectos materiais, comparando o conteúdo do projeto com os preceitos 

constitucionais. Assim, as normas introduzidas no referido projeto 

encontram compatibilidade com os preceitos constantes das Constituições 

Federal e Estadual, em especial os direitos e garantias fundamentais 

dispostos no art. 5º da Carta Magna Federal, respeitando-se, por 

conseguinte, os princípios da isonomia e da proteção ao direito adquirido, ao 

ato jurídico perfeito e à coisa julgada. 
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A Lei Complementar Federal nº 95/98, alterada pela Lei Complementar 

nº 107/2001, recomenda a previsão expressa da vigência da lei de prazo 

razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservando aos 

projetos de pequena repercussão a reserva de vigência na data de sua 

publicação – artigo 8º. Desse modo, tem-se por observado o presente 

requisito legal. 

 

Assim, a proposição, nos termos em que se acha redigida, encontra-se 

plenamente compatível com os comandos da Resolução nº. 2.700/2009 

(Regimento Interno). 

 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa empregada no projeto em 

apreço, deve ficar evidenciado o atendimento às regras introduzidas pela Lei 

Complementar Federal nº 95/1998, com introduções apresentadas pela Lei 

Complementar Federal nº 107/2001, que rege a redação dos atos 

normativos, o que ocorre in casu.  

 

A Diretoria de Redação, no âmbito de suas atribuições, realizou estudo 

de técnica legislativa da proposição em epígrafe, constante à fl. 07 dos autos, 

o qual concluímos por sua adoção. 

 

Constatamos ainda que, conforme fl. 05 dos autos, a Diretoria de 

Documentação e Informação-DDI, confirmou, preliminarmente, que não 
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existem normas em vigor similares ou correlatas sobre o assunto em tela. 

  

PARECER Nº                    /2017 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO é pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica 

legislativa do Projeto de Lei nº 358/2017, de autoria do Deputado ESMAEL 

DE ALMEIDA, com a supressão do art. 5º conforme fundamentação nos 

autos. 

 

Plenário Rui Barbosa, em         de                     de  2017. 

 

 

____________________________________ PRESIDENTE 

 

_______________________________________ RELATOR 

 

_______________________________________ MEMBRO 

 

_______________________________________ MEMBRO 

 

_______________________________________ MEMBRO 

 

_______________________________________ MEMBRO 

 

______________________________________ MEMBRO 
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