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  PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 

PARECER TÉCNICO 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 540/2019 

AUTOR: Deputado Alexandre Quintino 

EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de cursos de 

primeiros socorros por professores e funcionários que tenham contato direto com os 

alunos de creches e escolas da rede pública estadual e particulares instaladas no 

Estado do Espírito Santo. 

 

 

1.  RELATÓRIO 

Trata-se do Projeto de Lei nº 540/2019, de autoria do Exmo. Deputado 

Alexandre Quintino, que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de cursos de 

primeiros socorros por professores e funcionários que tenham contato direto com os 

alunos de creches e escolas da rede pública estadual e particulares instaladas no 

Estado do Espírito Santo. 

. 

Na Justificativa, o autor argumenta: 

A preservação da saúde e do bem estar é um pressuposto da 
mais alta importância para todas as pessoas. Assume uma importância 
ainda maior, quando estamos tratando de crianças que ainda não tem 
desenvolvida a capacidade de se auto preservar. As escolas, durante o 
período em que as crianças estão sob seus cuidados, são responsáveis por 
elas e tem o dever de empenhar todos os esforços no sentido de garantir 
que essas crianças estejam em ambientes seguros e cercadas de 
funcionários que saibam como agir na ocorrência de uma emergência. Por 
esse motivo, é muito importante que funcionários e professores das 
creches e escolas, da Rede Pública Estadual e particulares, tenham noções 
básicas de primeiros socorros, pois convivem com um grande número de 
crianças diariamente e precisam conhecer as atitudes corretas a ser 
adotadas, caso ocorra um evento inesperado que ponha em risco a saúde, 
a segurança ou a vida daqueles que estão sob sua responsabilidade. A 
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adoção de procedimentos corretos de primeiros socorros irá proteger a 
criança contra maiores danos, até a chegada de um profissional de saúde 
especializado. De tal forma que se todos tivessem noções básicas de 
primeiros socorros inúmeras vidas poderiam ser salvas. Entretanto, cabe 
mencionar, que a prestação de primeiros socorros deve ser adotada 
durante o período em que se aguarda o auxílio médico especializado de 
emergência, que deve ser solicitado imediatamente ao se ter conhecimento 
de uma ocorrência. Mas os procedimentos de auxílio imediato, quando 
aplicados por pessoa treinada, poderão evitar transtornos maiores à vítima, 
podendo, inclusive, salvar-lhe a vida. Considerando a relevância desta 
matéria, peço o apoio dos meus nobres colegas para a aprovação deste 
Projeto de Lei. 

O Projeto foi protocolado no dia 03/07/2019, lido no expediente da 

Sessão Ordinária do dia 08/07/2019. No que tange à publicação no Diário do Poder 

Legislativo, não há nos autos prova de sua realização, medida que não pode ser 

dispensada, nos termos do art. 149 do Regimento Interno da ALES (Resolução no. 

2.700/2009).   

Em seguida, a propositura recebeu encaminhamento para esta 

Procuradoria Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da 

Lei Complementar Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-nos 

examiná-la e oferecer parecer técnico. 

É o relatório. 

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

2.1. DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL  

A inconstitucionalidade formal verifica-se quando há algum vício no 

processo de formação das normas jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente do 

desrespeito de alguma norma constitucional que estabeleça o modo de elaboração 

das normas jurídicas. 
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Assim, a inconstitucionalidade formal pode decorrer da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato (inconstitucionalidade formal 

orgânica: competência da União, Estados e Municípios) ou do procedimento de 

elaboração da norma. 

No exercício da competência legislativa concorrente, aos Estados e ao 

Distrito Federal incumbem editar normas específicas sobre as matérias referidas no 

art. 24 da Constituição da República, em conformidade com as normas gerais 

estabelecidas pela União, ou, quando esta permanece inerte, exercer a 

competência legislativa plena para atender as suas peculiaridades (art. 24 da 

CF/88). 

Quanto aos Municípios, a Constituição Federal fixa a competência desses 

entes para legislar sobre assuntos de interesse local e para suplementar a 

legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, I e II, da CF/1988).  

Por fim, a Constituição Federal ainda fixa a competência dos Estados e 

do Distrito Federal para legislar sobre todas as matérias cujas competências não 

tenham sido atribuídas aos demais entes federativos (art. 25, § 1º, da CF/1988), a 

qual é denominada de competência remanescente. 

Pois bem. 

In casu, a propositura em questão, tem escopo de grande importância, 

como bem ressaltado por sua justificativa. Entretanto, em que pese a intenção em 

questão, há óbices de natureza constitucional que se reputam intransponíveis, 

violando o comando constitucional do Princípio da Separação dos Poderes. 

Vejamos: 

Neste sentido, dispõe a Carta Estadual, conforme o que estabelece o 

artigo 17, 63, III, e IV, e 91, II: 

Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos 
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou 
comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal 
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de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos cidadãos, 
satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição 

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do 
Estado as leis que disponham sobre: 

III - organização administrativa e pessoal da administração do 
Poder Executivo; 

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de 
Estado e órgãos do Poder Executivo. 

Art. 91. Compete privativamente ao Governador do Estado 

I - exercer, com auxílio dos Secretários de Estado, a direção 
superior da administração estadual; 

II - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos 
previstos nesta Constituição; 

 

De fato, as disposições normativas relacionadas ao funcionamento e às atribuições 

de órgãos do Poder Executivo devem ser objeto de decreto do Presidente da 

República, exceto se implicar em aumento de despesa, hipótese em que devem 

estar inseridas em lei, cuja iniciativa é reservada àquela autoridade, conforme se 

depreende da interpretação sistemática dos preceitos contidos nos artigos 61, § 1º, 

inciso II, alínea “e”, combinado com os do artigo 84, inciso VI, alínea “a”, da 

Constituição Federal, in verbis: 

 

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:  
(...)  
II - disponham sobre:  
(...)  
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, 
observado o disposto no art. 84, VI;  
 
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:  
(...)  
VI – dispor, mediante decreto, sobre: 
 a) organização e funcionamento da administração federal, quando não 
implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; 
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Isto, pois, ao determinar que as Creches e Escolas Públicas Estaduais  

seja obrigadas a oferecer cursos de Primeiros Socorros, estaria o Deputado dando 

nova atribuição a Secretaria de Educação, que com a aprovação da Lei ficaria 

responsável por fiscalizar bem como promover o curso juntamente ao Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo. 

Vê-se que o projeto deste Parlamento visa instituir procedimentos 

próprios de órgãos da seara do Poder Executivo e de seus servidores, prevendo 

medidas próprias de ações administrativas e despesas públicas para o Poder 

Executivo (aprimoramento dos professores e funcionários das creches e escolas da 

rede pública e particular, com cursos de primeiros socorros, bem como mantes kits 

de primeiros socorros), descumprindo assim, a sua atividade exclusiva de gestão 

pública, que é garantido pelo Princípio da Reserva de Administração. 

No mesmo seguimento, o STF já se manifestou em legislação 

semelhante: 

“Decisão: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA 
ESTADUAL. LEI QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ESTENDER 
O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS CRECHES DA REDE 
MUNICIPAL. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se 
firmou no sentido de que é inconstitucional a lei, de iniciativa 
parlamentar, que disponha sobre o funcionamento dos órgãos do 
Poder Executivo. Esse entendimento não se altera com a qualificação do 
diploma como uma lei autorizativa”. 4. Recurso a que se nega seguimento. 
(Grifo nosso) 

(STF - RE: 779428 SP, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, 
Data de Julgamento: 29/05/2014, Data de Publicação: DJe-108 DIVULG 
04/06/2014 PUBLIC 05/06/2014)” 

 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI QUE ATRIBUI 

TAREFAS AO DETRAN/ES, DE INICIATIVA PARLAMENTAR: 

INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO. C.F., art. 61, § 1º, II, e, art. 84, II e VI. Lei 7.157, de 2002, do 

Espírito Santo. I. - É de iniciativa do Chefe do Poder Executivo a 

proposta de lei que vise a criação, estruturação e atribuição de órgãos 

da administração pública: C.F., art. 61, § 1º, II, e, art. 84, II e VI. II. - As 

regras do processo legislativo federal, especialmente as que dizem 

respeito à iniciativa reservada, são normas de observância obrigatória 

pelos Estados-membros. III. - Precedentes do STF. IV. - Ação direta de 
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inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 2719, Relator(a): Min. 

CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 25-04-

2003 PP-00032 EMENT VOL-02107-01 PP-00180) (grifei e negritei) 

 

Sendo assim, nota-se que a proposição em epígrafe, malgrado os 

elevados propósitos do seu autor, confronta com o sistema constitucional de 

iniciativas reservadas estabelecidas pela Constituição Estadual. 

Assim, deixa-se de analisar os demais aspectos do projeto de lei 

(legalidade, juridicidade e técnica legislativa), com espeque no art. 9º, § 5º, do Ato n. 

2517/2008.  

 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opinamos pela INCONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL do Projeto de Lei nº. 540/2019, de autoria do Deputado Alexandre 

Quintino, não devendo seguir sua regular tramitação nesta Casa de Leis, nos 

termos da fundamentação constante deste parecer. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória, 02 de agosto de 2019. 

 

Sandra Maria Cuzzuol Lóra 

Procuradora Adjunta 
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