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PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº    009    /2013 

 

Acrescenta art. 166-A a Constituição Estadual, que assegura a internação de 

usuários de substâncias que geram dependência física e psíquica. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 

Art. 1º A Constituição Estadual do Estado Espírito Santo, passa a vigorar acrescida do 

art. 166-A, com a seguinte redação: 

 

“Art. 166-A. O Estado garantirá o funcionamento de unidades 

terapêuticas específicas e assegurará a internação, em período total ou 

parcial, dos usuários de substâncias que geram dependência física e 

psíquica, resguardado o direito de livre adesão dos pacientes, salvo por 

ordem judicial, permitidos convênios com associações e fundações 

constituídas para tal fim, devidamente cadastradas nos órgãos 

competentes.”  

 

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação oficial. 

 

Sala das Sessões, 28 de Maio de 2013. 

 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Deputado Estadual – PV 
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JUSTIFICATIVA 
 

Esta proposta visa acrescentar dispositivo à Constituição Estadual do Estado do 

Espírito Santo (CE/ES) com a finalidade de garantir o direito à internação voluntária de 

usuários de substâncias que geram dependência física e psíquica, em que a pessoa 

aceita, por período parcial ou total, salvo por ordem judicial (internação compulsória), 

para que assim se efetive a assistência integral à saúde, conforme prevê a CE/ES no art. 

159 – A saúde é dever do Estado e direito de todos, assegurado mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, prevenção, proteção e 

recuperação.  

 

Inicialmente, cumpre destacar que a internação é uma das medidas adotadas no 

tratamento aos dependentes químicos, e que nem todo usuário de droga é um doente que 

requer internação, sendo o Estado responsável por preservar o que não conseguiu evitar.  

 

Importante expor que a recuperação do dependente químico envolve a família e a 

sociedade (o tratamento, a recuperação e a reinserção social, apoiada técnica e 

financeiramente). As famílias em sua maioria não dispõem de condições financeiras para 

arcar com um tratamento de maneira adequada e infelizmente assistimos cotidianamente 

ao despreparo do Estado, da família e da sociedade para tratar das pessoas dependentes de 

drogas. 

 

Registra-se, no mais, a reportagem especial em A Gazeta, págs. 14 a 16, publicada 

no dia 05 de Maio de 2013, que segue em anexo, expondo o drama vivido por famílias que 

lutam para internar um parente viciado em crack e o lançamento neste mês de um edital 

para credenciar comunidades terapêuticas para ampliar a oferta de vagas de internação 

para dependentes químicos. No último dia 25 de maio o jornal A Tribuna publicou em sua 

pág. 9, a matéria: “Mais de 500 leitos para tratar viciados”, sobre a preocupação de 

familiares, assistentes sociais e especialistas em tratamento de dependência química e a 

quantidade de vagas disponível para a internação no Estado. Nesse contexto, o objetivo é 

que o Estado assegure constitucionalmente o desenvolvimento de políticas públicas para o 

tratamento de recuperação do dependente químico, que compreenda etapas de 

desintoxicação, prevenção de recaída, manutenção e segmento. 

 

Ainda, trago notícia de que Proposta de Emenda Constitucional similar foi 

protocolizada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com idêntica redação 

que consta no acrescido art. 166-A que ora apresentamos na proposta em tela.  

 

Assim, frente o exposto, podemos concluir que é de suma importância que a 

Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprove esta matéria, pois está em sintonia com as 

propostas lançadas pelo governo do Espírito Santo, fazendo parte do conjunto de ações de 

enfrentamento às drogas no Estado. 

   

Diante da relevância em questão, conto com o apoio de Vossas Excelências para 

aprovação desta proposição. 

 

Sala das Sessões, 28 de Maio de 2013. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Deputado Estadual – PV 


