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PARECER  

EM PROCESSO LEGISLATIVO 

 

Projeto de Lei n.º: 896/2019  

Autor: Deputado Torino Marques 

Assunto: Dispõe sobre a doação de medicamento próximo da data de 

validade para a rede estadual de saúde no Estado do Espírito Santo. 

 

I – RELATÓRIO 

 

Trata-se de Projeto de Lei de iniciativa do Excelentíssimo 

Senhor Torino Marques que dispõe sobre a a doação de medicamento 

próximo da data de validade para a rede estadual de saúde no Estado do 

Espírito Santo. 

 

A proposição que foi protocolizada no dia 22/10/2019, lida no 

expediente da sessão ordinária realizada no dia 22/10/2019. 

 

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa Diretora, à fl. 02, 

proferiu despacho denegatório, com fulcro no artigo 143, inciso VIII1, do 

Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009), no qual inadmitiu a tramitação 

da proposição entendendo, a priori, existir manifesta inconstitucionalidade. 

 

                                                 
1
 Art. 143. Não se admitirão proposições: 

(...) 
VIII - manifestamente inconstitucionais; 
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Foi deferido pedido de recurso à Comissão de Constituição e 

Justiça, Serviço Público e Redação, nos termos do artigo 143, parágrafo 

único2, do Regimento Interno. 

 

Os presentes autos vieram conclusos para elaboração de 

parecer, nos termos do artigo 1213 c/c o parágrafo único do artigo 143, 

ambos do Regimento Interno. 

 

É o relatório. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

A- ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 

MATERIAL  

A.1 - Competência legislativa para dispor sobre a matéria e 

competência de iniciativa  

 

Cumpre assentar, inicialmente, que o exame a ser realizado 

sobre o presente projeto de lei cingir-se-á aos aspectos estritamente 

jurídicos, especialmente com suporte nas matrizes constitucionais e legais 

que norteiam o processo legiferante pátrio. Com efeito, não incumbe a 

Procuradoria invadir o mérito da proposição legislativa, muito menos imiscuir-

se em questões que dizem respeito tão somente aos critérios políticos e de 

oportunidade e conveniência desta Casa de Leis. 

                                                 
2
 Art. 143. Não se admitirão proposições: 

(...) 
Parágrafo único. Se o autor ou autores da proposição dada como inconstitucional, antirregimental ou alheia à 
competência da Assembleia Legislativa não se conformarem com a decisão poderão requerer ao Presidente 
audiência da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação que, se discordar da decisão, restituirá 
a proposição para a devida tramitação. 
3
 Art. 121. Findo o prazo da permanência em pauta,  juntadas as emendas, se houver, e o parecer técnico, será o 

projeto distribuído às Comissões. 
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Em que pese a Instrução Normativa 002/2015 da Comissão de 

Constituição Serviço Público e Redação que dá nova orientação e disciplina o 

posicionamento da Comissão de Justiça sobre projetos recebidos como 

inconstitucionais. 

 

Em que pese o espírito mais altruístico da norma proposta no 

que dispõe sobre a doação de medicamento próximo da data de validade 

para a rede estadual de saúde no Estado do Espírito Santo. 

 

Verifica-se, data vênia, a inconstitucionalidade formal do 

presente Projeto de Lei nº 896/2019, pelas razões a seguir expostas, as quais 

não se vislumbram sanáveis por meio de emendas, posto que o escopo do 

Projeto de Lei cria novas obrigações a Secretárias e órgãos do Governo do 

Estado, não sendo possível a implementação do programa sem a efetiva 

implementação dos diversos órgãos e secretarias do demais Poderes. 

 

O PL nº 896/2019, de iniciativa parlamentar, delineou conduta 

concreta afeta só à Administração, cuja legitimidade só é afeta ao Poder 

Executivo, como acima mencionado.  

 

As imposições à Administração do PL nº 896/2019 traduzem 

irremediável ofensa aos princípios da harmonia e independência entre os 

poderes. 

 

De fato, assiste razão ao Excelentíssimo Senhor Presidente por 

entender pela inconstitucionalidade da presente proposição, por infringência 

ao artigo 63, parágrafo único, inciso III e VI da Constituição Estadual, pois 

interfere na organização administrativa do Poder Executivo Estadual. 
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A propósito, segue o referido dispositivo constitucional que 

fundamenta a inconstitucionalidade do presente projeto de lei, in verbis: 

 

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou 

comissão da Assembléia 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; (original sem destaque) 

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; 

 

As funções administrativas foram conferidas ao Chefe do 

Executivo, enquanto que as funções legislativas são de competência da 

Poder Legislativo. Administrar significa aplicar a lei ao caso concreto. Assim, 

no exercício de suas funções, o Chefe do Executivo é obrigado a observar as 

normas gerais e abstratas editadas pela Assembleia Legislativa, em atenção 

ao princípio da legalidade, a que está pautada toda atuação administrativa. 

 

Esse mecanismo de repartição de funções, incorporado ao 

nosso ordenamento constitucional, e que teve como principal idealizador o 

filósofo Montesquieu, impede a concentração de poderes num único órgão ou 

agente, o que a experiência revelou conduzir ao absolutismo. Daí ser vedado 

ao Poder Legislativo interferir na prática de atos que são de competência 

privativa do Prefeito, assim como a recíproca é verdadeira.  
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Tamanho significado apresenta esse sistema de separação das 

funções estatais, em nosso ordenamento jurídico, que a própria Constituição, 

no seu art. 60, § 4.º, inciso III, cuidou de incorporá-lo ao seu núcleo 

intangível, ao dispor expressamente que “não será objeto de deliberação a 

proposta de emenda tendente a aboli-lo.”  

 

As regras de fixação de competência para a iniciativa do 

processo legislativo têm como corolário o princípio da separação dos 

poderes, que nada mais é do que o mecanismo jurídico que serve à 

organização do Estado, definindo órgãos, estabelecendo competências e 

marcando as relações recíprocas entre esses mesmos órgãos (cf. Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho, em “Do Processo Legislativo”, ed. Saraiva, pp. 

111/112). 

 

Para Manoel Gonçalves Ferreira Filho “o aspecto fundamental 

da iniciativa reservada está em resguardar a seu titular a decisão de propor 

direito novo em matérias confiadas à sua especial atenção, ou de seu 

interesse preponderante” (ob. cit., p. 204). 

 

A propósito, ressalta-se que o vício de iniciativa é insuperável e 

o atual entendimento jurisprudencial consolidado afirma ser impossível o 

referido vício ser sanado mesmo que o presente Projeto de Lei 

Complementar venha a ser sancionado.  

 

Neste sentido, segue entendimento do Excelso Supremo 

Tribunal Federal que corrobora o entendimento supramencionado, ou seja, 

que vício de iniciativa não é sanável, conforme vislumbra-se: 
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EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. 

ORGANIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE 

SÃO PAULO. COMPETÊNCIA DO CHEFE DO 

EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. 1. Compete 

privativamente ao Governador do Estado, pelo princípio 

da simetria, a direção superior da administração estadual, 

bem como a iniciativa para propor projetos de lei que 

visem criação, estruturação e atribuições de Secretarias e 

órgãos da administração pública (CF, artigos 84, II e IV e 

61, § 1º, II, e). 2. Hipótese em que o projeto de 

iniciativa parlamentar, transformado em lei, apresenta 

vício insanável caracterizado pela invasão de 

competência reservada ao Poder Executivo pela 

Constituição Federal. Medida cautelar deferida. (ADI 2646 

MC, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal 

Pleno, julgado em 01/07/2002, DJ 04-10-2002 PP-00092 

EMENT VOL-02085-02 PP-00309) (original sem 

destaque) 

 

Nota-se também, que a propositura não atende às normas 

sanitárias vigentes, não havendo como o Estado garantir que os 

medicamentos recebidos em doação tenham sido mantidos e transportados 

em condições sanitárias adequadas à eficácia e segurança dos fármacos. 

 

                    As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, de 

responsabilidade compartilhada pela União, Estados e Municípios, nos 

termos do artigo 198 da Constituição Federal. 

 

A tal sistema único compete, na dicção do artigo 200, inciso I, 

da Constituição Federal, “controlar e fiscalizar procedimentos e substâncias 

de interesse para a saúde”. 
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Nesse contexto jurídico foi editada a Lei federal n° 6.360, de 23 

de Setembro de 1976, que dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam 

sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, 

cosméticos, saneantes e outros produtos, estabelecendo, ainda, a 

responsabilidade solidária, pela qualidade, segurança e eficácia dos 

produtos, de todos aqueles que atuam desde a sua produção até o respectivo 

consumo (§2º do artigo 15). [ 

 

Há, ainda, outros atos normativos infralegais que devem ser 

observados para que seja garantida a segurança e a eficácia dos 

medicamentos, dentre os quais cito:  

 

i. a Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária (SVS), do 

Ministério da Saúde (MS), SVS nº 802 de 8, de outubro de 

1998, que institui o Sistema de Controle e Fiscalização em 

toda a cadeia dos produtos farmacêuticos;  

ii. a Portaria SVS-MS nº 344, de 12 de maio de 1998, que 

regulamenta a produção, o comércio, o transporte, a 

prescrição, a guarda o balanço, o descarte e a fiscalização das 

substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial;  

iii. a Portaria SVS-MS nº 6, de 29 de janeiro de 1999, que institui 

o Regulamento Técnico das substâncias e medicamentos 

sujeitos a controle especial e a  

iv. Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, RDC n° 20, de 5 de maio de 2011, que 

dispõe sobre o controle dos medicamentos à base de 

substâncias classificadas como antibióticos.  

 

Embora sejam meritórios os desígnios do Legislador, não há 

como o Estado assegurar-se de que os medicamentos objeto do projeto 
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tenham sido mantidos em conformidade com a legislação acima apontada, 

não podendo, portanto, garantir que sejam eficazes e seguros à população 

capixaba. 

 

Por fim, deixa-se de analisar os demais aspectos do projeto de lei, 

uma vez que não é possível sugerir emenda visando sanear o vício de 

inconstitucionalidade, nos termos do parágrafo único, do art. 16, do Ato n. 

964/2018. 

 

 

III – CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opina-se pela inconstitucionalidade formal 

do Projeto de Lei n.º 896/2019, de autoria do Excelentíssimo Senhor 

Deputado Torino Marques e, por conseguinte, pela MANUTENÇÃO do 

despacho denegatório do Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa 

Diretora, não devendo seguir sua tramitação regular nesta Casa de Leis. 

 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

 

Vitória/ES, 25 de outubro de 2019. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Procurador da Assembleia Legislativa  
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