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TORNA OBRIGATÓRIA A COMUNICAÇÃO AO MINISTÉRIO
PÚBLICO DE CASOS ONDE HAJAM INDICATIVOS DE MAUS
TRATOS A IDOSOS ATENDIDOS PELAS REDES PÚBLICAS E
PRIVADAS DE SAÚDE.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ DECRETA:

Art. 1º – Os hospitais, clínicas e postos de saúde que compõem a rede pública ou privada de saúde no
Estado do Ceará, ficam obrigados a fazer imediata comunicação formal, via ofício ao Ministério Público,
de casos atendidos que apresentem qualquer vestígio de maus-tratos contra a pessoa idosa.

§ 1º – Na comunicação ao Ministério Público, deverão conter os seguintes dados:

I – Nome completo da vítima atendida;

II – Endereço completo da vítima;

III – Identificação do acompanhante da vítima;

IV – Cópia detalhada do boletim médico.

V – Breve relato dos indícios apurados no atendimento;

Art. 2º – Em caso de descumprimento da presente Lei, o estabelecimento e o responsável pelo
estabelecimento estarão sujeitos as penalidades criminais e cíveis cabíveis;

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa:

O projeto de lei em questão visa que, hospitais, clínicas e postos de saúde que compõem a rede pública e
privada, comuniquem formalmente ao Ministério Público, casos de vestígios de maus-tratos contra a
pessoa idosa.
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A violência contra qualquer indivíduo, por si, já se trata como uma ação indesejável, e, ser cometida em
desfavor de quem tenha a reduzida capacidade de defesa, como no caso, pessoa idosa, é repugnante. São
principalmente esses, dignos do dever de cuidado.

A Organização Mundial de Saúde nos diz que a violência contra a pessoa idosa é “um ato único ou
repetido, ou falta de ação apropriada, ocorrendo em qualquer relacionamento onde exista uma expectativa
de confiança, que cause dano ou sofrimentos a uma pessoa idosa”. Infelizmente, o ato violento também
ocorre no próprio âmbito familiar ou doméstico.

Nossa Constituição Federal nos diz, em seu art. 230, a função do Estado em prol dessa população,
veja-se:

Art. 230 – A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua
participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Nossa Constituição Estadual, no mesmo sentido, nos diz:

Art. 225 – O Estado promoverá condições que assegurem amparo à pessoa idosa, no que respeite à sua
dignidade e ao seu bem-estar.

Trazida a baila a função desse poder, no trato a pessoa idosa, conclamo os nobres colegas de casa para a
aprovação do presente projeto de lei.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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DE 2021.

CUMPRIR PAUTA. 

ANTONIO GRANJA

1º SECRETÁRIO
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Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

SECRETÁRIO (A) DA COMISSÃO
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PROJETO DE LEI Nº 637/2021

AUTORIA: DEPUTADO ANDRE FERNANDES

MATÉRIA: TORNA OBRIGATÓRIA A COMUNICAÇÃO AO MINISTÉRIO
PÚBLICO DE CASOS ONDE HAJAM INDICATIVOS DE MAUS TRATOS A
IDOSOS ATENDIDOS PELAS REDES PÚBLICAS E PRIVADAS DE SAÚDE.

 

 

 

 

PARECER

 

Submete-se à apreciação da Procuradoria desta Casa de Leis, com esteio no Ato Normativo 200/96, em
seu art. 1º, inciso V, a fim de emitir-se parecer técnico quanto à sua constitucionalidade, legalidade,
juridicidade e regimentalidade, o , de autoria do Excelentíssimo SenhorProjeto de Lei nº 637/2021
DeputadoAndré Fernandes  que, TORNA OBRIGATÓRIA A COMUNICAÇÃO AO MINISTÉRIO“
PÚBLICO DE CASOS ONDE HAJAM INDICATIVOS DE MAUS TRATOS A IDOSOS
ATENDIDOS PELAS REDES PÚBLICAS E PRIVADAS DE SAÚDE.”

 

 

1 - DO PROJETO

 

Dispõem os artigos da presente propositura: 
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Art. 1º – Os hospitais, clínicas e postos de saúde que compõem a rede pública ou
privada de saúde no Estado do Ceará, ficam obrigados a fazer imediata
comunicação formal, via ofício ao Ministério Público, de casos atendidos que
apresentem qualquer vestígio de maus-tratos contra a pessoa idosa.

 

§ 1º – Na comunicação ao Ministério Público, deverão conter os seguintes dados:

 

 I – Nome completo da vítima atendida;

 

II – Endereço completo da vítima;

 

 

III – Identificação do acompanhante da vítima;

 

IV – Cópia detalhada do boletim médico.

 

V – Breve relato dos indícios apurados no atendimento;

 

Art. 2º – Em caso de descumprimento da presente Lei, o estabelecimento e o
responsável pelo estabelecimento estarão sujeitos as penalidades criminais e
cíveis cabíveis;

 

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

2 - JUSTIFICATIVA

Justifica o ilustre parlamentar, que:

 

O projeto de lei em questão visa que, hospitais, clínicas e postos de saúde que
compõem a rede pública e privada, comuniquem formalmente ao Ministério
Público, casos de vestígios de maus-tratos contra a pessoa idosa.
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A violência contra qualquer indivíduo, por si, já se trata como uma ação
indesejável, e, ser cometida em desfavor de quem tenha a reduzida capacidade de
defesa, como no caso, pessoa idosa, é repugnante. São principalmente esses,
dignos do dever de cuidado.

 

A Organização Mundial de Saúde nos diz que a violência contra a pessoa idosa é
“um ato único ou repetido, ou falta de ação apropriada, ocorrendo em qualquer
relacionamento onde exista uma expectativa de confiança, que cause dano ou
sofrimentos a uma pessoa idosa”. Infelizmente, o ato violento também ocorre no
próprio âmbito familiar ou doméstico.

 

 Nossa Constituição Federal nos diz, em seu art. 230, a função do Estado em prol
dessa população, veja-se:

 

Art. 230 – A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas
idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade
e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Nossa Constituição Estadual, no mesmo sentido, nos diz:

 

Art. 225 – O Estado promoverá condições que assegurem amparo à pessoa idosa,
no que respeite à sua dignidade e ao seu bem-estar.

 

 Trazida a baila a função desse poder, no trato a pessoa idosa, conclamo os
nobres colegas de casa para a aprovação do presente projeto de lei.

 

3 - ASPECTOS LEGAIS

 

A Constituição Federal, assim estabelece:

 

“Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos
autônomos, nos termos desta Constituição”.

 

A Constituição Federal estabelece diferentes autonomias no seu texto, que variam bastante na sua
amplitude. Desta forma, encontramos as autonomias políticas que caracterizam um federalismo de três
níveis com a capacidade de auto-organização recebida pelos Municípios e o Distrito Federal, mantida a
autonomia política dos Estados Membros ( ).art. 18 CF
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Os entes federados têm sua autonomia caracterizada pela capacidade de elaborar suas Constituições, que
no nível municipal e distrital recebem o nome de leis orgânicas.

 

Encontramos ainda na Constituição Federal a previsão de descentralização, meramente administrativas,
muito mais restritas que as autonomias políticas que caracterizam a federação, e que podem ocorrer em
todas as suas esferas.

 

Dispõe, outrossim, a Carta Magna Federal, em seu art. 25, § 1º, “in verbis”:

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que
adotarem, observados os princípios desta Constituição.

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas
por esta Constituição”.

 

Por sua vez, estabelece a Carta Magna Estadual, em seu artigo 14, incisos I e IV:

 

Art. 14. O Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, exerce em
seu território as competências que, explícita ou implicitamente, não lhe sejam
vedadas pela Constituição Federal, observados os seguintes princípios:

I – respeito à Constituição Federal e à unidade da Federação.       

 IV – respeito à legalidade, impessoalidade, à moralidade, à publicidade, à
eficiência e à probidade administrativa;

Nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal se encontram os
seus poderes, a organização de seu serviço público e a distribuição de competência de seus órgãos,
sempre se respeitando os limites da Constituição Federal.

 

A Carta Magna Estadual, seguindo o princípio da simetria constitucional e do paralelismo das
formas, estatui em seu artigo 14, incisos I e IV, que o Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito
público interno, exerce em seu território as competências que, explícita ou implicitamente, não lhe

 observados os princípios de respeito à Constituição Federal,sejam vedadas pela Constituição Federal,
à unidade da Federação legalidade, impessoalidade, à moralidade, à publicidade, à eficiência e à
probidade administrativa,  respectivamente.

 

4 – DA INICIATIVA DAS LEIS

 

A princípio cumpre-nos observar que a iniciativa de Leis, segundo o art. 60, I, da Constituição Estadual,
cabe aos Deputados Estaduais.
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Vale ressaltar que a competência acima citada é remanescente ou residual, ou seja, remanesce aos
Deputados Estaduais a iniciativa de assuntos não atribuídos às outras pessoas taxativamente

.citadas nos demais incisos do mencionado artigo

No que concerne a projeto de lei, assim dispõe o art. 58, inciso III, da Carta Estadual, in verbis:

 

“Art. 58. O processo legislativo compreende a elaboração de:

III – leis ordinárias;

 

Da mesma forma, dispõem os artigos 196, inciso II, alínea “b”, e 206, inciso II do Regimento Interno da
Assembléia Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96 - D.O. 12.12.96),
respectivamente, abaixo:

 

“Art. 196. As proposições constituir-se-ão em:

II – projeto:

b) de lei ordinária;

 

 

Art. 206. A Assembléia exerce a sua função legislativa, além da proposta de
emenda à Constituição Federal e à Constituição Estadual, por via de projeto:

II – de lei ordinária, destinado a regular as matérias de competência do Poder
legislativo, com a sanção do Governador do Estado;”

 

5 – DO PARECER

5.1 – DAS COMPETÊNCIAS E DA MATÉRIA

A inconstitucionalidade formal (ou nomodinâmica), verifica-se quando há algum vício no processo de
formação das normas jurídicas, preconizado pela Constituição. Vale dizer, é o vício decorrente do
desrespeito de alguma norma constitucional que estabeleça o modo de elaboração das normas jurídicas.

 

Aqui, busca-se a apontar a existência de eventuais vícios formais a macular o futuro ato normativo
singularmente considerado, sem adentrar o seu conteúdo, em razão da inobservância dos pressupostos e
procedimentos relativos à formação da lei.
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Assim, a inconstitucionalidade formal pode decorrer da inobservância da competência legislativa para a
elaboração do ato (inconstitucionalidade formal orgânica) ou do procedimento de elaboração da norma
(inconstitucionalidade formal propriamente dita)

 

A Constituição Federal divide a competência entre as pessoas jurídicas com capacidade política: União
(artigos 21 e 22); Municípios (artigos 29 e 30); e Estados (artigo 25 – competência residual ou
remanescente).

 

Ao determinar hospitais, clínicas e postos de saúde que compõem a rede pública ou privada de saúde no
Estado do Ceará, fiquem obrigados a fazer imediata comunicação formal, via ofício ao Ministério
Público, de casos atendidos que apresentem qualquer vestígio de maus-tratos contra a pessoa idosa,o
projeto de lei em comento versa sobre tema afeto àproteção e defesa da saúde.

 

No que tange a iniciativa deflagrar o processo legislativo sobre este assunto,nossa Lei Maior elencou tal
matéria no rol de competências legislativas concorrentes entre a União, Estados e o Distrito Federal,
conforme se vê abaixo:

 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:

 

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde

 

Tal prescrição constitucional encontrou mesma disposição no art. 16, XIV da Carta Magna do Estado do
Ceará, a qual reforça sua competência concorrente para legislar sobre o assunto supracitado:

 

Art. 16. O Estado legislará concorrentemente, nos termos do art. 24 da
Constituição da República, sobre:

 

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde

 

Nessa perspectiva, faz-se importante ressaltar que, no que tange à citada competência concorrente, cabe á
União tratar sobre normas gerais, e aos Estados cabe a disposição suplementar sobre o assunto, segundo
suas peculiaridades locais. Na falta de lei federal sobre normas gerais, os Estados poderão exercer a
competência legislativa plena sobre o tema, para atender as suas peculiaridades, conforme se vê abaixo: 

 

Art. 24. (...)
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§ 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.

 

No mesmo sentido assim se manifestou o Supremo Tribunal Federal no julgado abaixo:

 

O art. 24 da CF compreende competência estadual concorrente não cumulativa
ou suplementar (art. 24, § 2º) e competência estadual cumulativa (art. 24, § 3º).
Na primeira hipótese, existente lei federal de normas gerais (art. 24, § 1º),
poderão os Estados e o Distrito Federal, no uso da competência suplementar,
preencher os vazios da lei federal de normas gerais, a fim de afeiçoá-las as
peculiaridades locais (art. 24, § 2º); na segunda hipótese, poderão os Estados e o
Distrito Federal, inexistente a lei federal de normas gerais, exercer a
competência legislativa plena ‘para atender a suas peculiaridades’ (art. 24, § 3º).
Sobrevindo a lei federal de normas gerais, suspende esta a eficácia da lei
estadual, no que lhe for contrário (art. 24, § 4º). A Lei 10.860, de 31-8-2001, do
Estado de São Paulo foi além da competência estadual concorrente não
cumulativa e cumulativa, pelo que afrontou a CF, art. 22, XXIV, e art. 24, IX, § 2º
e § 3º.[1]

 

 

No uso de suas atribuições constitucionalmente conferidas, a União editou a lei 10.741, de 1º de outubro
dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências,  destinada a regular os direitos2003.,

assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

 

      

Estabelece a supracitada lei, através de seu artigo 19, que em casos de suspeita ou confirmação de
violência contra idosos, os serviços de saúde públicos e privados serão obrigados a notificar, dentre outras
autoridades, o Ministério Público, conforme se vê da leitura do artigo 19, inciso II, abaixo transcrito:

 

Art. 19.  Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra
idosos serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e
privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados
por eles a quaisquer dos seguintes órgãos:

(...)

12 de 16



   II – Ministério Público;

 

Verifica-se, a partir da leitura do artigo acima citado, em confrontação com o disposto no projeto de lei
em análise, que o objeto deste, em verdade, se limita apenas à reprodução do que já fora disposto pela lei
nacional, o que malfere o ditame consagrado no art. 7º, IV da Lei Complementar 95/1998 (que dispõe
sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis), na medida em que a propositura
estadual trata sobre mesmo assunto já legislado pela União, não complementando a legislação nacional,
nem suprindo eventual lacuna preexistente:

 

Art. 7 . O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbitoo

de aplicação, observados os seguintes princípios:

 

IV - o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto
quando a subseqüente se destine a complementar lei considerada básica,
vinculando-se a esta por remissão expressa.

 

Aqui, cumpre ressaltar a importância da observância do disposto na Lei Complementar 95/98, uma vez
que se trata de lei imediatamente destinada ao legislador, voltada a pautar sua atuação na elaboração
legislativa, em relação aos aspectos formais da lei, tendo como âmbito de aplicação o processo
legislativo.

 Tal conclusão é derivada do que dispõe o artigo 1º da LC 95/98, sabendo-se que, por força de seu artigo
7º, IV, duas leis não podem tratar sobre o mesmo assunto, a não ser que a lei posterior sirva para

, o que não se verifica no presentecomplementar a lei anterior, vinculando-se a esta por remissão expressa
caso, em que pese a nobre intenção do legislador estadual, que, ao tratar sobre o assunto em comento,
pretendeu por efetivar as garantias da proteção das pessoas com deficiência.

 

V - CONCLUSÃO

Ante o acima exposto, à guisa das considerações acima expendidas, emitimos PARECER
 à regular e regimental tramitação do Projeto de Lei nº 637/2021. CONTRÁRIO

 

É o parecer, salvo melhor juízo,

 

CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ

 

[1] STF. ADI 3.098, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 24-11-2005, Plenário, DJ de 10-3-2006.
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FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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De acordo com o parecer.

Encaminhe-se ao Senhor Procurador Geral, em exercício.

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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De acordo com o parecer.

À Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
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PROCURADOR
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