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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

Proposição: Projeto de Lei nº 334/2017 

Autor (a): Deputado Hudson Leal 

Assunto: Institui o Dia do Combate ao Câncer de Colorretal, a ser 

comemorado, anualmente, em 01 de setembro. 

RELATÓRIO 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a 

nobre intenção parlamentar de instituir o Dia do Combate ao Câncer de 

Colorretal, a ser comemorado, anualmente, em 01 de setembro. 

Da justificativa autoral verifica-se que o escopo da proposição é 

no sentido da proteção e defesa da saúde, conforme se infere de sua 

transcrição abaixo: 

JUSTIFICATIVA O câncer colorretal abrange tumores que 

acometem um segmento do intestino grosso (o cólon) e o reto. 

É tratável e, na maioria dos casos, curável, ao ser detectado 

precocemente, quando ainda não se espalhou para outros 

órgãos. Grande parte desses tumores se inicia a partir de 

pólipos, lesões benignas que podem crescer na parede interna 

do intestino grosso. Uma maneira de prevenir o aparecimento 

dos tumores seria a detecção e a remoção dos pólipos antes de 

eles se tornarem malignos. Quando diagnosticado 

precocemente tem altas chances de cura. Para pacientes 

prevenção câncer colorretalacima dos 50 anos, é indicado fazer 

anualmente o exame de sangue oculto nas fezes. Além disso, 

outros exames são indicados como sigmoidoscopia flexível (a 

cada 5 anos), enema duplo com contraste de bário (a cada 5 

anos), colonoscopia (a cada 10 anos), colonoscopia virtual (a 

cada 5 anos), teste de DNA nas fezes. Alguns hábitos de vida 

também podem ser adotados para se prevenir a doença: – 

Comer porções de frutas e legumes, que são ricos em fibras 

alimentares e também consumir grãos integrais, se possível. 
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De acordo com um estudo publicado em março de 2015, na 

versão on-line do JAMA Internal Medicine, os vegetarianos 

apresentam menos riscos, cerca de 20% a menos, de 

desenvolver câncer colorretal em comparação com aqueles que 

consomem carne. Diante do exposto, faço votos de que os 

nobres Pares, imbuídos do mesmo propósito, unam-se na 

aprovação deste projeto. 

 A proposição foi protocolada na Assembleia Legislativa em 

06.09.2017 e lida no expediente da sessão ordinária do dia 11.09.2017, 

oportunidade em que recebeu despacho do Exmo. Sr. Presidente da Mesa 

Diretora determinando sua publicação e distribuição as comissões 

permanentes, nos termos do artigo 276 do Regimento Interno. Ato 

contínuo, foram juntados informações preliminares sobre matérias 

correlatas, estudo de técnica legislativa e manifestação da Procuradoria. 

 Assim, após o projeto ter sido publicado no Diário do Poder 

Legislativo e permanecer em pauta, em discussão especial, durante três 

sessões ordinárias consecutivas, foi encaminhamento a esta Douta 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação para 

análise e parecer quanto a constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 

técnica legislativa empregada, conforme dispõe o artigo 41 do Regimento 

Interno. 

É o relatório. 

PARECER DO RELATOR 

Pela descrição do projeto, cumpre evidenciar que a matéria nele 

tratada não se enquadra dentre aquelas que são de competência 

legislativa privativa da União ou próprias dos Municípios, respectivamente, 

enumeradas e indicadas pelos artigos 22 e 30, inciso I, da Constituição 

Federal.  

De fato, o objetivo da proposta, conforme se infere de sua 

justificativa, é a proteção e defesa da saúde, por meio da instituição do 

Dia do Combate ao Câncer de Colorretal, no Estado do Espírito Santo. 
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Na trilha desse raciocínio, verifica-se a inserção da matéria na 

competência legislativa concorrente entre a União, os Estados-membros e 

o Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde, 

conforme estabelecido nas disposições do artigo 24, inciso XII, da mesma 

Carta, in verbis: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre: 

(...) 

XII - 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. 

§ 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. 

Corroborando esta linha de pensamento, verifica-se que o 

próprio Estado do Espírito Santo já editou pelo menos três leis instituindo 

datas comemorativas de combate a diversos tipos de câncer, conforme 

assinalado nos autos, v.g., as Leis Estaduais nºs. 9.594/2010, 

10.230/2014 e 10.727/2017, que instituem datas destinadas ao combate 

do câncer, respectivamente, de mama, de próstata e de estômago.   

Diante dessas evidências resta patente a competência legislativa 

concorrente suplementar do Estado para dispor sobre esta matéria, nos 

exatos termos artigo 24, inciso XII e § 2º, da Constituição Federal. 
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Constatada a competência legislativa estadual na matéria, 

conclui-se, por meio da exegese das disposições contidas nos artigos 48 a 

52 e 69 da Constituição Federal, que a espécie normativa adequada para 

tratar do tema é a lei ordinária, posto que esse tipo de assunto se insere 

no campo residual desta espécie normativa, por não se enquadrar dentre 

aquelas que são de competência exclusiva do Poder Legislativo (resolução 

e decreto legislativo) ou destinada pela própria Constituição a ser tratada 

por lei complementar ou norma de status constitucional (emenda 

constitucional).  

Quanto à iniciativa da matéria em apreço, verifica-se sua 

subjunção aos preceitos constitucionais constantes do artigo 61, caput, da 

Constituição Federal, que atribui competência concorrente para iniciativa 

no processo legislativo sobre assuntos dessa natureza, na qual estão 

incluídos os parlamentares, mormente por esta não se encontrar inserida 

dentre as matérias que são de iniciativa privativa de outros agentes 

políticos ou órgãos extraparlamentares. 

Portanto, não se vislumbra a subjunção da matéria ao disposto 

no artigo 63, parágrafo único, incisos III e VI, da Constituição Estadual, 

com a consequente ocorrência de inconstitucionalidade por vício de 

iniciativa, uma vez que o projeto não cria ou estrutura qualquer órgão da 

Administração Pública. 

De fato, as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão 

previstas, em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil - 

matérias relativas ao funcionamento da Administração Pública, 

notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo, 

cabendo interpretá-las restritivamente, conforme Jurisprudência do 

Supremo Tribunal de Federal1, in verbis: 

                                           
1
 ADI 3394 / AM - AMAZONAS - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Relator (a):  Min. EROS 

GRAU - Julgamento:  02/04/2007 - Órgão Julgador:  Tribunal Pleno. 
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EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1º, 

2º E 3º DA LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO DO 

AMAZONAS. TESTE DE MATERNIDADE E PATERNIDADE. REALIZAÇÃO 

GRATUITA. EFETIVAÇÃO DO DIREITO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. 

LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE CRIA DESPESA PARA O 

ESTADO-MEMBRO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL NÃO ACOLHIDA. CONCESSÃO DEFINITIVA DO BENEFÍCIO 

DA ASSISTÊNCIA JUDICÁRIA GRATUITA. QUESTÃO DE ÍNDOLE 

PROCESSUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I DO ARTIGO 

2º. SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO INVESTIGATÓRIA. PERDA DO 

BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO III DO ARTIGO 2º. FIXAÇÃO 

DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL QUE 

DETERMINAR O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS PELO 

ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV DO 

ARTIGO 2º. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 61, § 1º, INCISO II, 

ALÍNEA "E", E NO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DO 

BRASIL . 1. Ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada 

não cria ou estrutura qualquer órgão da Administração Pública local. 

Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie 

despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo. As 

hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em 

numerus clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil --- matérias 

relativas ao funcionamento da Administração Pública, notadamente 

no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. 

Precedentes. 2. Reconhecimento, pelas Turmas desta Corte, da 

obrigatoriedade do custeio do exame de DNA pelo Estado-membro, 

em favor de hipossuficientes. 3. O custeio do exame pericial da 

justiça gratuita viabiliza o efetivo exercício do direto à assistência 

judiciária, consagrado no artigo 5º, inciso LXXIV, da CB/88. 4. O 

disposto no inciso I consubstancia matéria de índole processual --- 

concessão definitiva do benefício à assistência judiaria gratuita --- 

tema a ser disciplinado pela União. 5. Inconstitucionalidade do inciso 

III do artigo 2º que estabelece a perda do direito à assistência 

judiciária gratuita do sucumbente na ação investigatória que tenha 

sido proposta pelo Ministério Público e que tenha como suporte o 

resultado positivo do exame de DNA. Violação do disposto no inciso 

LXXIV do artigo 5º da Constituição de 1.988. 6. Fixação de prazo 

para cumprimento da decisão judicial que determinar o ressarcimento 

das despesas realizadas pelo Estado-membro. Inconstitucionalidade 

do inciso IV do artigo 2º. 7. Ação direta julgada parcialmente 

procedente para declarar inconstitucionais os incisos I, III e IV, do 

artigo 2º, bem como a expressão "no prazo de sessenta dias a contar 

da sua publicação", constante do caput do artigo 3º da Lei n. 50/04 

do Estado do Amazonas.  (sublinhou-se) 
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Neste sentido, é conveniente destacar que as Leis Estaduais nºs. 

9.594/2010, 10.230/2014 e 10.727/2017, que instituem datas destinadas 

combate do câncer, respectivamente, de mama, de próstata e de 

estômago, originam-se de proposituras de iniciativa parlamentar, 

sancionada pelo Governador do Estado, o que desmistifica qualquer 

argumentação de ocorrência de inconstitucionalidade por vício de 

iniciativa. 

No tocante aos demais requisitos formais atinentes ao processo 

legislativo, cumpre ressaltar que o quórum para aprovação da matéria é a 

maioria simples ou relativa, conforme previsto no artigo 59 da 

Constituição Estadual, combinado com o artigo 277, § 1º, do Regimento 

Interno2; que o regime inicial de tramitação é o especial e que o processo 

de votação é o nominal, conforme estabelecido, respectivamente, pelas 

disposições contidas nos artigos 148, inciso I3, e 200, inciso l4, do mesmo 

Regimento Interno. 

Atendidos os requisitos atinentes a constitucionalidade formal, 

conclui-se, a vista da análise intrínseca da matéria legislada, que o projeto 

em exame é compatível com as normas e princípios das Constituições 

Federal e Estadual, não contraria os princípios, direitos e garantias 

previstos na referida Carta Magna, inclusive os contidos no seu artigo 5º, 

assim como não viola os Princípios da Isonomia e do Respeito ao Direito 

Adquirido, ao Ato Jurídico Perfeito e à Coisa Julgada, se amoldando, 

inclusive, ao Princípio da Irretroatividade das Leis, eis que sua vigência 

ocorrerá a partir de sua publicação, não se pretendendo qualquer 

retroatividade que venha macular direitos pré-estabelecidos. 

No que se refere à juridicidade e legalidade, cumpre relatar que a 

proposição se amolda e está em conformidade com o Direito, especialmente 

por que se adequa as normas legais e regimentais vigentes e colima para a 

concretização da própria Constituição Federal, conforme se depreende das 

disposições do seu artigo 196, in verbis: 

                                           
2 Art. 277. § 1º A proposição será aprovada pelo voto favorável da maioria, estando presente a maioria 
absoluta dos membros da comissão, em votação nominal. 
3 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: I - de urgência; II -
 ordinária; III - especial. 
4 Art. 200. São dois os processos de votação: I - simbólico; e II – nominal. 
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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 doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação. 

Por fim, no que tange a técnica legislativa, evidencia-se, de 

forma patente, que a matéria está de acordo com a legislação regente, 

primordialmente, com as disposições da Lei Complementar Federal nº 

95/98, cabendo, inclusive, a adoção do estudo específico constante dos 

autos. 

Desta forma, propõe-se aos Nobres Pares desta Douta 

Comissão o seguinte: 

PARECER Nº        /2017 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO 

PÚBLICO E REDAÇÃO é pela constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 

334/2017, de autoria do Deputado Hudson Leal, que Institui o Dia do 

Combate ao Câncer de Colorretal. 

Sala das Comissões, em         de                     de 2017. 

 

____________________________________ PRESIDENTE 

____________________________________ RELATOR 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 
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