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Vitória,    29      de   novembro     de 2011 

 

 

Mensagem  nº.   254/2011 

 

 

Senhor Presidente: 

 

Dou conhecimento à Mesa Diretora dessa Casa de Leis que, investido 

da competência que me foi outorgada pela Constituição Estadual em seus artigos 66, § 2º e 

91, IV, decidi vetar, parcialmente, o Projeto de Lei nº 71/11, de autoria do Deputado 

Nilton Baiano, versando sobre o seguinte tema: “Dispõe sobre a adoção de medidas para 

evitar a existência de criadouros  para Aedes aegypti e Aedes albopictus, nos locais 

determinados e adota outras providências”  

 

O veto que ora aponho ao projeto sob exame incide tão-somente sobre 

os artigos 3º e 4º, os incisos III e IV do artigo 5º e § 2º do artigo 6º, segundo manifestação 

da Procuradoria Geral do Estado, a quem mandei ouvir e cujo parecer adoto nos seguintes 

termos: 
“O assunto tratado no autógrafo sob exame pode ser apreendido sob dois 

enfoques distintos. Pode-se entender, numa primeira leitura, que esse texto normativo 
está tanto sob a égide da competência concorrente para legislar sobre direito do 
consumidor

1
, quanto sob a égide da competência concorrente para legislar sobre 

proteção e defesa da saúde
2
. 

 
Contudo, uma análise mais detida revela que a matéria regrada por tal ato amolda-

se, como maior perfeição, ao temário afeto à proteção e defesa da saúde. E isso com 
base em vários motivos. 

 
Primeiro porque o dever em foco não visa a resguardar direitos ou prerrogativas 

que despontam imediatamente da relação de consumo, muito menos a melhorar o 
mercado de consumo. Pelo contrário, a informação obrigatória criada almeja evitar o 
consumo de determinados medicamentos, por representarem inconteste prejuízo à 
saúde humana. Eis o que diz o código consumerista quanto à finalidade da informação 
no âmbito do direito do consumidor: 

 
CDC 

 

Art. 4º. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, 

                                                           
1 CF/88: “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: [...] V - produção e consumo; [...] VIII - responsabilidade por 
dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico; [...]”. 
2 CF/88: “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: [...] XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; [...]”. 
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saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995): 

[...] 

 

IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus 

direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo; 

 

Segundo porque o dever em foco, caso considerado conatural às relações 

de consumo, já seria exigível por força do que dispõem os artigos 9º e 66, 

ambos do CDC: 

 
CDC 

 
Art. 9° O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou 
perigosos à saúde ou segurança deverá informar, de maneira ostensiva 
e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem 
prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. 
 
Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação 
relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, 
segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos 
ou serviços: 
 
Pena - Detenção de três meses a um ano e multa. 

 
Terceiro porque o Projeto de Lei n.º 6.664/2006, que tramitou no Câmara 

dos Deputados (foi arquivado devido a fim de legislatura) e continha o 

mesmo conteúdo prescritivo do autógrafo sob exame, buscava alterar 

justamente a legislação nacional que cuida da vigilância sanitária a que se 

sujeitam os medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos (Lei n.º 

6.360/66). Circunstância que, numa análise comparativa, afiança a 

conclusão aqui adotada. Veja-se, por oportuno, o parecer do relator de tal 

projeto de lei: 

 
O objetivo do projeto ora em análise é disponibilizar, como medida de melhoria 

da segurança dos consumidores de medicamentos, uma listagem daqueles 

produtos alvo de suspensão de comercialização, pelas autoridades sanitárias. 

Como bem ressaltou o autor da proposta, ela teria um caráter educativo e 

inibitório. Educativo porque propalaria de forma mais factível os produtos 

retirados do mercado por medida de segurança sanitária. Inibitório porque 

tornaria mais difícil a venda indevida de tais produtos, por comerciantes 

inescrupulosos que porventura possam tentar se aproveitar da ignorância dos 

consumidores acerca da referida proibição. 

Portanto, a medida alvitrada pode ser considerada oportuna e relevante para a 

saúde individual e coletiva. Ela poderá, caso aprovada, incrementar a segurança 

no uso de medicamentos pelos indivíduos. Tal melhoria se mostra consentânea 

com a Política Nacional de Medicamentos – PNM, preconizada pela Portaria n.º 

3.916, de 30 de outubro de 1998, editada pelo Ministério da Saúde. 
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Essa política constitui elemento fundamental para a efetiva implementação de 

ações capazes de promover a melhoria das condições da assistência à saúde da 

população. A principal intenção da PNM é a garantia de segurança, eficácia e 

qualidade dos medicamentos disponibilizados ao comércio no território nacional, 

além da promoção de seu uso racional. 

Dessa forma, verifica-se que o projeto em tela também busca a garantia da 

necessária segurança que deve estar presente no uso adequado dos 

medicamentos, em perfeita consonância com a citada política.  

Portanto, consideramos que a matéria deva ser aprovada por esta Comissão de 

Seguridade Social e Família. Todavia, cumpre ressaltar que existe uma lei 

federal, com plena vigência, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que se 

sujeitam os medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos. Trata-se da Lei n.º 

6.360, de 23 de setembro de 1976. Assim, entendemos mais adequado tratar da 

matéria objeto do presente projeto no âmbito dessa lei, em vez de editar uma lei 

autônoma. 

Isso posto, verifica-se que o art. 7º da Lei 6.360/76 prevê a possibilidade, como 

medida de segurança sanitária, da suspensão de fabricação e venda de qualquer 

dos produtos tratados no referido diploma legal que se tornarem suspeitos de 

apresentarem efeitos nocivos à saúde humana. [...]. (informações colhidas no 

site: www.camara.gov.br) 

 

Assim é que se pode afirmar que o autógrafo em disquisição foi editado 

para tratar do assunto relativo à proteção e defesa da saúde.  

 

Como já dito, a competência legislativa pertencente ao Estado federado 

para cuidar de matéria afeta à defesa da saúde é do tipo concorrente 

limitada, restando-lhe, nesse caso, a denominada competência legislativa 

suplementar, que consiste na atribuição de complementar as normas 

gerais expelidas pela União Federal, criando normas específicas, e, no 

caso de ausência de legislação nacional de cunho geral quanto a um 

determinado tema, exercer a competência legislativa plena, com uma 

atuação supletiva em relação à lacuna em questão, em prol de atender as 

suas peculiaridades. Conclusões que são extraídas facilmente da 

disciplina constitucional sobre o tema: 

 
CF/88 

 

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-

se-á a estabelecer normas gerais. 

 

§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 

competência suplementar dos Estados. 
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§ 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. 
 

Bem por isso é que se pode afirmar que, em se tratando de competência 

legislativa concorrente limitada, a União Federal não pode invadir o 

espaço reservado aos Estados para elaborar suas normas específicas 

(podendo apenas, como é óbvio, estabelecê-las para os órgãos federais), 

e, por outro lado, o Estado não poderá, prima facie, confeccionar normas 

gerais sobre o tema objeto desse tipo de competência. O resultado dessa 

delimitação de poderes legislativos é a inconstitucionalidade das normas 

editadas fora dos limites desenhados pelos parágrafos do art. 24 da Carta 

da República
3
, como ensina FERNANDA DIAS MENEZES DE 

ALMEIDA: 

 
[...] no campo da competência concorrente cumulativa, em que há definição 

prévia do campo de atuação legislativa de cada centro de poder em relação a uma 

mesma matéria, cada um deles, dentro dos limites definidos, deverá exercer sua 

competência com exclusividade, sem subordinação hierárquica. Com a 

conseqüência de que a invasão do espaço legislativo de um centro de poder 

por outro gera a inconstitucionalidade da lei editada pelo invasor. (A 

repartição das competências na constituição brasileira de 1988. 3. ed., 

São Paulo: Atlas, 2005, p. 146 – grifo nosso)              

 

Essa assertiva doutrinária é, aliás, corroborada pelo seguinte julgado do 

STF:  

 
Ementa 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 2.210/01, DO 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. OFENSA AOS ARTIGOS 22, I E 

XII; 25, § 1º; 170, CAPUT , II E IV; 1º; 18 E 5º CAPUT, II E LIV. 

INEXISTÊNCIA. AFRONTA À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 

CONCORRENTE DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS 

REFERENTES À PRODUÇÃO E CONSUMO, À PROTEÇÃO DO MEIO 

AMBIENTE E CONTROLE DA POLUIÇÃO E À PROTEÇÃO E DEFESA DA 

SAÚDE. ARTIGO 24, V, VI E XII E §§ 1º E 2º DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL.  

Não cabe a esta Corte dar a última palavra a respeito das propriedades técnico-

científicas do elemento em questão e dos riscos de sua utilização para a saúde da 

                                                           
3 “A Constituição de 1988 contemplou, em seu artigo 24, a técnica da competência 
legislativa concorrente entre a União, os Estados-membros e o Distrito Federal, cabendo 
à União estabelecer normas gerais e aos Estados-membros especificá-las. O 
descumprimento desse comando constitucional conduz à usurpação de competência, que 
tanto pode ser da União --- quando extrapola os poderes que lhe foram deferidos para 
estabelecer preceitos gerais ---, quanto dos Estados-membros --- quando, existindo ato 
legislativo genérico, editam lei invasora”. (trecho do voto do Ministro Eros Grau no 
julgamento da ADI 1.245/RS) 
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população. Os estudos nesta seara prosseguem e suas conclusões deverão nortear 

as ações das autoridades sanitárias. Competência do Supremo Tribunal Federal 

circunscrita à verificação da ocorrência de contraste inadmissível entre a lei em 

exame e o parâmetro constitucional. Sendo possível a este Supremo Tribunal, 

pelos fatos narrados na inicial, verificar a ocorrência de agressão a outros 

dispositivos constitucionais que não os indicados na inicial, verifica-se que ao 

determinar a proibição de fabricação, ingresso, comercialização e estocagem 

de amianto ou de produtos à base de amianto, destinados à construção civil, 

o Estado do Mato Grosso do Sul excedeu a margem de competência 

concorrente que lhe é assegurada para legislar sobre produção e consumo 

(art. 24, V); proteção do meio ambiente e controle da poluição (art. 24, VI); 

e proteção e defesa da saúde (art. 24, XII). A Lei nº 9.055/95 dispôs 

extensamente sobre todos os aspectos que dizem respeito à produção e 

aproveitamento industrial, transporte e comercialização do amianto crisotila. A 

legislação impugnada foge, e muito, do que corresponde à legislação 

suplementar, da qual se espera que preencha vazios ou lacunas deixados 

pela legislação federal, não que venha a dispor em diametral objeção a esta. 

Compreensão que o Supremo Tribunal tem manifestado quando se defronta 

com hipóteses de competência legislativa concorrente. Precedentes: ADI 

903/MG-MC e ADI 1.980/PR-MC, ambas de relatoria do eminente Ministro 

Celso de Mello. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga 

parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 1º e de 

seus §§ 1º, 2º e 3º, do art. 2º, do art. 3º e §§ 1º e 2º e do parágrafo único do art. 

5º, todos da Lei nº 2.210/01, do Estado do Mato Grosso do Sul. (ADI 2396 / MS 

- Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Julgamento:  08/05/2003, Órgão Julgador:  

Tribunal Pleno) 
 

Fincadas tais premissas, conclui-se que a questão que deve ser desnovelada 
nesta altura é saber se, in casu, a competência legislativa estadual foi exercida dentro 
das balizas postas pela Constituição no pormenor. Para tanto, devemos inquirir: 

 
(a) se há legislação nacional disciplinadora do assunto sob análise; e  
 
(b) se a lei estadual em gênese harmoniza-se, ou não, com a legislação nacional 

eventualmente existente. Isso porque, repise-se, a competência suplementar reservada 
aos Estados não afiança a edição de normas jurídicas que contrariem a legislação geral 
de caráter nacional editada pela União Federal. 

 
Voltando o foco, então, para a investigação de tais nuanças, constata-se que já 

existe legislação nacional acerca do tema defesa e proteção da saúde na questão da 
produção e do comércio de medicamentos. Trata-se da Lei Nacional n.º 6.360/76, que 
dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os 
insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, diploma 
normativo esse que expressamente admite a atividade legislativa e administrativa 
supletiva por parte dos Estados-membros; in verbis:  

 
Lei n.º 6.360/1976 

 

Art. 1º - Ficam sujeitos às normas de vigilância sanitária instituídas por esta Lei 

os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, definidos na 

Lei nº  5.991, de 17 de dezembro de 1973, bem como os produtos de higiene, os 
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cosméticos, perfumes, saneantes domissanitários, produtos destinados à correção 

estética e outros adiante definidos. 

[...] 

 

Art. 68. A ação de vigilância sanitária abrangerá todo e qualquer produto de que 

trata esta Lei, inclusive os dispensados de registro, os correlatos, os 

estabelecimentos de fabricação, distribuição, armazenamento e venda, e os 

veículos destinados ao transporte dos produtos. 
 

Parágrafo Único. Ficam igualmente sujeitas à ação de vigilância a propaganda 

dos produtos e das marcas, por qualquer meio de comunicação, a publicidade, a 

rotulagem e etiquetagem. 
 

Art. 69. A ação fiscalizadora é da competência: 
 

I – do órgão federal de saúde: 
 

quando o produto estiver em trânsito de uma para outra unidade federativa, em 

estrada via fluvial, lacustre, marítima ou aérea, sob controle de órgãos federais; 
 

quando se tratar de produto importado ou exportado; 
 

quando se tratar de colheitas de amostras para análise de controle prévia e fiscal; 
 

II – do órgão de saúde estadual, dos Territórios ou do Distrito Federal: 
 

quando se tratar de produto industrializado ou entregue ao consumo na área de 

jurisdição respectiva; 
 

quanto aos estabelecimentos, instalações e equipamentos industriais ou de 

comércio; 
 

quanto aos transportes nas estradas e vias fluviais ou lacustres, de sua área 

jurisdicional; 

 

quando se tratar de colheita de amostras para análise fiscal. 

 

Parágrafo Único. A competência de que trata este artigo poderá ser delegada, 

mediante convênio, reciprocamente, pela União, pelos Estados e pelo Distrito 

Federal, ressalvadas as hipóteses de poderes indelegáveis, expressamente 

previstas em lei. 

[...] 
 

Art. 80. As atividades de vigilância sanitária de que trata esta Lei serão 

exercidas: 
 

I – no plano federal, pelo Ministério da Saúde, na forma da legislação e dos 

regulamentos; 

 

II – nos Estados, Territórios e no Distrito Federal, através de seus órgãos 

próprios, observadas as normas federais pertinentes e a legislação local 

supletiva. 

 

Inquirindo o conteúdo da legislação estadual em conformação, com 
parâmetro na legislação nacional sobredita, evidencia-se que aquela guarda 
perfeita correspondência com esta, de modo que não há qualquer pecha de 
inconstitucionalidade formal na hipótese.  
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O Supremo Tribunal Federal vem chancelando a validade de legislação 

estadual suplementar em casos semelhantes aos dos autos:  
 

Ementa 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA ESTADUAL E DA 

UNIÃO. PROTEÇÃO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE. LEI ESTADUAL 

DE CADASTRO DE AGROTÓXICOS, BIOCIDAS E PRODUTOS 

SANEANTES DOMISSANITÁRIOS. LEI Nº 7.747/2-RS. RP 1135.  

1. A matéria do presente recurso já foi objeto de análise por esta Corte no 

julgamento da RP 1.135, quando, sob a égide da Carta pretérita, se examinou se a 

Lei 7.747/82-RS invadiu competência da União. Neste julgamento, o Plenário 

definiu o conceito de normas gerais a cargo da União e aparou as normas desta 

lei que superavam os limites da alçada estadual.  

2. As conclusões ali assentadas permanecem válidas em face da Carta atual, 

porque as regras remanescentes não usurparam a competência federal. A 

Constituição em vigor, longe de revogar a lei ora impugnada, reforçou a 

participação dos estados na fiscalização do uso de produtos lesivos à saúde.  

3. A lei em comento foi editada no exercício da competência supletiva 

conferida no parágrafo único do artigo 8º da CF/69 para os Estados 

legislarem sobre a proteção à saúde. Atribuição que permanece dividida 

entre Estados, Distrito Federal e a União (art. 24, XII da CF/88).  
4. Os produtos em tela, além de potencialmente prejudiciais à saúde humana, 

podem causar lesão ao meio ambiente. O Estado do Rio Grande do Sul, portanto, 

ao fiscalizar a sua comercialização, também desempenha competência outorgada 

nos artigos 23, VI e 24, VI da Constituição atual.  

5. Recurso extraordinário conhecido e improvido. (RE 286789/RS, Relator(a):  

Min. ELLEN GRACIE, Julgamento:  08/03/2005, Órgão Julgador:  Segunda 

Turma) 
 

Vencido esse ponto relativo à adequação do autógrafo em tela 
aos ditames da Carta de Outono, exsurge outra questão a ser 
investigada, a fim de se alcançar conclusão exitosa quanto à 
validade desse ato.  
 

Tal questão é de teoria geral do direito, e decorre do fato de a norma 

jurídica a ser ejetada no ordenamento capixaba não veicular sanção capaz 

de ser ligada ao dever a que visa criar. Em suma: não há na lei em 

nascimento sanção a ser imputada à inobservância do dever criado pelo 

art. 1º. 
 

Por conta disso, uma análise perfunctória e isolada do texto normativo em 

foco deixaria entrever que a norma jurídica nele contida não porta 

imperatividade suficiente para garantir um mínimo de eficácia jurídica 

(plano da eficácia). Caminhando nesse sentido, poderia ser afirmado, 

rigorosamente, que o preceito lançado pelo autógrafo em tela nem sequer 

pode ostentar a qualidade de norma jurídica (plano da validade).  
 

Entretanto, o texto normativo a ser introduzido pelo autógrafo em apreço 

não pode ser apreendido em sua solidão. Isso porque o enunciado 

prescritivo lançado pelo seu art. 1º, uma vez positivado, vai à cata de 
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outros de sua índole para formar estruturas completas de regulação de 

condutas humanas denominadas normas jurídicas. 

 

Quanto a isso, deve ficar claro que a norma jurídica não é o texto 

positivo, nem a proposição dotada de conteúdo isolado, mas sim a idéia, 

noção ou juízo que extraímos da completude do substrato físico do 

Direito (signos), que se preordena a regrar, mediata ou imediatamente, o 

agir humano, com sentido completo de dever-ser. A norma jurídica é, 

enfim, um juízo hipotético condicional, decorrente da significação 

sistemática dos enunciados jurídicos. 

 

Assim, o texto da lei e os significados “atômicos” (não-sistematizados) 

dele tirados não auferem o status de norma jurídica. Em suma, tais 

fenômenos não são normas jurídicas, mas apenas enunciados jurídicos 

(texto da lei) ou proposições jurídicas (significados isolados extraídos da 

lei), mesmo que muitas vezes se apresentem sob a forma prescritiva 

(dever-ser). Vejamos a diferenciação traçada pelo escólio proposto por 

PAULO DE BARROS: 

 

Enquanto se movimenta entre os enunciados, para compreendê-los na 
sua individualidade, o intérprete dos textos jurídicos deve saber que 
manipula frases prescritivas, orientadas para o setor dos 
comportamentos estabelecidos entre sujeitos de direito. É preciso, 
contudo, considerá-las na forma em que se apresentam, para que seja 
possível, posteriormente, congregá-las e convertê-las em unidades 
normativas, em que o sentido completo da mensagem deôntica venha a 
aparecer com toda a força de sua juricidade. E esse “considerá-las na 
forma que se apresentam” implica, muitas vezes, a utilização da Lógica 
Apofântica, com o modelo clássico “S é P”. Nesse intervalo, a tomada de 
consciência sobre a prescritividade é importante, mas o exegeta não 
deve se preocupar, ainda, com os cânones da Lógica Deôntico-jurídica, 
porque o momento da pesquisa requer, tão-somente, a compreensão 
isolada de enunciados e estes, quase sempre, se oferecem em arranjos 
de forma alética.  
Sobre o sentido dos enunciados, é preciso dizer que ele é construído, 
produzido, elaborado, a contar das marcas gráficas percebidas pelo 
agente do conhecimento. [...] 
Travado o primeiro contato com o texto jurídico-positivo, que se dá pelo 
encontro com o plano da expressão, plano dos significantes ou, se 
parecer mais adequado, o da literalidade textual, ingressa o intérprete no 
universo dos conteúdos significativos, enfrentando o tanto vezes 
processo gerativo de sentido. Suas primeiras realizações surgirão, como 
vimos, no campo das significações de enunciados isoladamente 
considerados. Mas, é evidente que isso não basta, devendo o exegeta 
promover a contextualização dos conteúdos obtidos no curso do 
processo gerativo, com a finalidade de produzir unidades completas de 
sentido para as mensagens deônticas. (BARROS, 2002, p. 118-120) 

 
Destarte, as proposições jurídicas são as significações 
construídas a partir da leitura dos suportes físicos advindos da 
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atividade produtiva do direito (enunciados jurídicos). As 
proposições podem apresentar-se sob a forma da lógica alética (S 
é P) ou sob a forma da lógica deôntico-jurídica (S deve-ser P). 
Contudo, qualquer que seja sua forma de apresentação, não 
perfazem uma unidade completa de significação deôntica, na 
medida em que esperam se juntar a outras unidades de mesma 
índole. Agora, quando o intérprete conjuga vários enunciados 
prescritivos segundo a forma lógico-deôntica, imputando uma 
conseqüência a uma hipótese, banhando-os com os conteúdos 
axiológicos dados pelos princípios contidos no sistema, teremos a 
norma jurídica, unidade irredutível do dever-ser, sendo, portanto, 
estrutura de significação deôntico-jurídica completa, capaz de 
dirigir-se à regulação satisfatória do comportamento interpessoal. 
 
Diante de tais premissas, e voltando a analisar o caso concreto, 
tem-se que o enunciado prescritivo contido no art. 1º, ao ser 
positivado, vai se conectar com outro enunciado já em vigor, qual 
seja, o inciso XLIV do art. 63 da Lei Estadual n.º 6.066/99, que 
estatui sanção ligada à vigilância sanitária. Desse encontro 
desponta uma norma jurídica completa, composta de uma 
hipótese ligada a um conseqüente (ou seja, de um dever ligado a 
uma sanção). Veja-se o conteúdo do citado inciso: 
 

Lei n.º 6.066/99 
 
Art. 63 - Constituem infrações sanitárias as condutas tipificadas abaixo: 
 
XLIV - Transgredir qualquer norma legal ou regulamentar destinada à 
promoção, proteção e recuperação da saúde. 
 
Pena - advertência, pena educativa, interdição, suspensão da venda ou 
fabricação do produto, cancelamento do registro do produto, proibição de 
propaganda, cassação da licença sanitária, imposição de contra 
propaganda e/ou multa. 
 

Por isso, é que se pode afirmar que não há, também nesse aspecto, vício 

no autógrafo ora analisado. 

 
Essas considerações afiançam a constitucionalidade formal do Autógrafo 

de Lei n.º 118/2011, qualidade que se soma à sua constitucionalidade material, 
que desponta do atendimento aos comandos lançados nos artigos 196 e 200, II, 
ambos da CF-88:  

 
CF-88 

 

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 
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doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

 

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, 

nos termos da lei: 

[...] 

 

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como 

as de saúde do trabalhador; 
 

Todavia, essa conclusão exitosa não pode ser dirigida à integralidade do autógrafo 
sob estudo.  

 
Com efeito, o caput e parágrafo único de seu artigo 3º encontram-se acoimados 

de patente vício da nulidade por violação à competência privativa do Chefe do Executivo 
para organizar a administração pública e ao princípio constitucional da reserva da 
administração, que se encontram plasmados no artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “e”, bem 
como nos artigos 2º e 84, inciso II e VI, alínea “a”, todos da CF-88.  

 
Tais preceptivos representam ilegítima interferência do Legislativo em assuntos 

próprios do Executivo. De fato, por seu intermédio a Casa de Leis capixaba pretende 
impor ao Executivo a adoção de determinada “política pública”, mediante eleição e 
imposição de diretrizes e de ações de natureza administrativa, cuja consecução envolve 
a atividade funcional do corpo de servidores da Administração estadual.  

 
Ao assim dispor, os citados artigos do autógrafo de lei em comento invadem o 

campo de competência privativa do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre a 
organização e o funcionamento da Administração pública, representando, por 
conseguinte, violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 

 
Semelhante vício acomete o parágrafo 2º do artigo 6º do autógrafo sob 

disquisição, já que seu escopo é regrar aspecto do regime jurídico do servidor público 
(qualificar faltas funcionais de agentes públicos), cuja iniciativa privativa também 
pertence ao Chefe do Executivo estadual, como bem comprova o seguinte preceito da 

Constituição Federal de 1988: 

 
CF-88 
 
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: 
[...] 
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c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, 

provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; 

 
O artigo 4º do autógrafo em tela igualmente encontra-se acoimado de 

inconstitucionalidade formal, pois cuida de tipificar específica conduta como crime, 
atividade legiferante que está sob a alçada da competência privativa da União Federal, 
nos termos do inciso I do art. 22 da CF/88. 

 
Por fim, as penalidades dispostas nos incisos III e IV do artigo 5º do texto sob 

análise não tem razão de ser, já que a licença sanitária para funcionamento somente é 
necessária para estabelecimentos privados que desenvolvam atividade de saúde ou de 
interesse à saúde

4
, o que não é o caso das empresas regradas pelo autógrafo em causa. 

Nesse passo, as autorizações para funcionamento em tela são todas a cargo do poder 
municipal, donde se conclui que tais sanções imiscuem-se em assuntos de interesse 
local, invadindo, por conseguinte, a competência legislativa exclusiva dos Municípios 
para tratar de tal tema, em afronta ao disposto no inciso I do art. 30 da CF/88”.       

 

 

Conclui-se, portanto, que o veto aposto aos artigos mencionados se 

impõe. 

 

 

 

                 Atenciosamente 

 

 

 
      JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

             Governador do Estado 

  

 

 

 

                                                           
4 Lei Estadual n.º 6.066/99: “Art. 40. Todo local ou estabelecimento privado que 
desenvolva atividade de saúde ou de interesse à saúde nas áreas acima descritas 
deverão possuir Licença ou Alvará Sanitário cuja renovação será anual”. 


