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Projeto de Lei nº 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.”  

  

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral,  

O Deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre intenção de 

instituir a autorização para o estabelecimento atuante do ramo farmacêutico, em dia com suas 

obrigações tributárias e devidamente regularizado junto a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária - ANVISA, cujo ramo de atuação seja de fabricação, manipulação, venda ou 

distribuição de medicamentos, a realizar a doação dos produtos à rede estadual e saúde. 

Outrossim, a normatização indica que deverá o medicamento doado estar com seu prazo de 

validade em até cento e vinte dias do seu vencimento e, assim, serem destinados à Secretaria 

de Estado da Saúde (SESA) para que dê, por sua vez, a destinação dos produtos conforme a sua 

utilização médica. 

O projeto de lei ora em apreço determina que o aceite dos medicamentos constituiu ato 

discricionários da Secretaria de Estado da Saúde, onde seriam considerados aptos para serem 

doados os medicamentos que estiverem em boas condições de armazenagem, conservação, 

estocagem, inclusive com embalagem, com bula e prazo de validade mínimo de cento e vinte 

dias. Indo além, determina que a responsabilidade pelo transporte do medicamento doado até 

o posto de coleta indicado pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA) será do doador, sem 

importar qualquer ônus para o Estado do Espírito Santo; e, por fim, prevê que esta pretensa lei 

será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de noventa dias, contados de sua 

publicação. 

O Procurador designado emitiu consubstanciado parecer técnico jurídico pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 896/2019 (com a manutenção do Despacho do 

Senhor Presidente que o devolveu ao seu autor), pois o mesmo fere a iniciativa legislativa 

privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, § 1º, II, “e”, e do art. 84, VI, “a”, 

ambos da Constituição Federal e, por sua vez, aos arts. 63, parágrafo único, III e IV, e 91, I, 

ambos da Constituição Estadual. Se não bastasse, bem diagnosticou o Procurador a ilegalidade 

do projeto por inobservância às normas sanitárias vigentes, pois não há 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 (artigo 200, inciso I, da 

Constituição Federal combinado com o §2º, do artigo 15, da Lei federal n° 6.360, de 23 de 

Setembro de 1976). 

Em tempo, registramos que o Procurador carregou a sua fundamentação com adequada 

jurisprudência e legislação.  
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Ex positis, por me perfilhar ao entendimento do procurador designado, opino pelo 

ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico por ele exarado (fls. 14 a 21 dos autos).  

Vitória (ES), 29 de outubro de 2019.  

Procurador Gustavo Merçon 
Subcoordenador da Setorial Legislativa 
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