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Projeto de Lei n.º: 951/2019  

Autor: Deputado Delegado Lorenzo Pazolini 

Assunto: “Dispõe sobre o Incentivo à Instituição de Casas de Passagem ao cidadão 

que necessite de tratamento médico-hospitalar ou de realização de exames médicos 

fora de seu domicílio e adota outras providências”. 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

 

O Excelentíssimo Deputado Delegado Lorenzo Pazolini dispõe sobre o 

Incentivo à Instituição de Casas de Passagem ao cidadão que necessite de tratamento 

médico-hospitalar ou de realização de exames médicos fora de seu domicílio e adota 

outras providências. 

 

O procurador designado emitiu parecer pela constitucionalidade e legalidade 

da matéria, uma vez que a propositura em questão visa suplementar dentro dos limites 

constitucionais, o que evidencia, de forma patente, a competência legislativa 

concorrente suplementar do Estado para dispor sobre a propositura em apreço, nos 

exatos termos artigo 24, inciso XII, e § 2º, da Constituição Federal. 

 

Considerando a moderna e mais atual visão do STF, alinhada com os 

mais valiosos preceitos constitucionais, entendemos que, ao ser proposta por 

parlamentar, a proposição não incorre em vício de iniciativa.  

 

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. 

 

Desta feita resume muito bem a douta procuradora da seguinte forma: “Se 

já é obrigação da rede pública de saúde a oferta de atendimento humanizado, inclusive 

com o direito de permanência de acompanhante em UTI já garantido a vários grupos, a 
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ampliação desse direito a todos os indivíduos internados em UTIs não cria novos 

cargos, serviços ou obrigações, mas apenas define, em linha com o direito 

constitucional à tutela integral e universal à saúde, que esse direito seja de todos. 

Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa”. 

 

Assim, por me perfilhar ao entendimento do procurador designado sugiro 

o ACOLHIMENTO do parecer jurídico nos seus fundamentos exarados, com a adoção 

da emenda sugerida. 

 

Vitória, 09 de dezembro de 2019. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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