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PROJETO DE LEI
04/10/2021

PROÍBE, EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DO CEARÁ,
TRATAMENTO DIFERENCIADO, CONSTRANGEDOR OU
DISCRIMINATÓRIO DE QUALQUER ESPÉCIE A QUALQUER
PESSOA QUE RECUSAR VACINA CONTRA COVID-19, NA
FORMA QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 

Art. 1° Fica estabelecida a obrigatoriedade da observância da dignidade da pessoa humana, dos Direitos
Humanos, do Principio Constitucional da Legalidade e respeito às liberdades fundamentais individuais
das pessoas, sendo estes o direito à vida, à inviolabilidade da intimidade e do próprio corpo, assim como
o de ir e vir e de permanecer, na forma da Constituição Federal e da Constituição do Estado do Ceará.

§1º - De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 475 de 10 de março de 2021 da
ANVISA, que declara o caráter emergencial e experimental de todas as vacinas disponibilizadas em
nosso país, fica garantido, em todo o território do Estado do Ceará o disposto:

no artigo 1° do Código de Nuremberg, de 1947, especialmente, que pessoas devem exercer o livre
direito de escolha sem qualquer intervenção de elementos de força, fraude, mentira, coação, astúcia
ou outra forma de restrição posterior.
na Declaração de Helsinki II de 1975, item 9, que defende o “livre consentimento do indivíduo” em
qualquer experimento;
na Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigos 6, 7, 8 e 13 acerca do reconhecimento
como pessoa, igualdade, direito à locomoção dentro e para fora de seu país;
Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos da UNESCO em seu artigo 6 “a” e “b”;
na Declaração Bioética de Dijon em seu artigo 11;
na Convenção de Oviedo, de 1997, para Proteção dos Direitos do Homem e da Dignidade do Ser
Humano face às Aplicações da Biologia e da Medicina, Capítulo II, artigo 5º;
no Código de Ética Médica, capítulo IV, sobre DIREITOS HUMANOS, artigos 22 e 26, que
garantem consentimento informado em qualquer intervenção (mesmo para fármacos que não estão
em caráter experimental), e artigo 31.
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Art. 2° Ficam proibidos em todo o território do Estado do Ceará a discriminação e o tratamento
diferenciado ou constrangedor de qualquer natureza a qualquer pessoa que, fazendo uso das liberdades
individuais, aja para garantir a preservação da sua integridade física, moral ou intelectual.

Parágrafo Único - Ninguém, em todo o território estadual, será submetido a constrangimento ou
tratamento diferenciado por fazer uso da sua liberdade de consciência em casos de recusa a fármacos ou
similares.

Art. 3° Ficam vedadas quaisquer sanções administrativas aos servidores e agentes públicos do Estado do
Ceará e em todo o seu território, bem como a qualquer trabalhador do setor privado que se recusar a
tomar a vacina contra a Covid-19, sendo vedada a discriminação, vexação, humilhação, coação ou
perseguição contra aquele servidor ou trabalhador.

Parágrafo Único - A vedação à qual se refere o caput deste artigo estender-se-á a servidores públicos
efetivos, comissionados ou temporários, de atividades essenciais ou não essenciais, lotados em órgãos da
administração pública direta ou indireta, empresas públicas ou mistas, agências reguladoras,
representações, entidades ou instituições públicas, bem como os terceirizados, contratados e todos os
prestadores de serviço.

Art. 4° Nenhum gestor ou superior hierárquico poderá exigir de seus subordinados comprovante de
vacinação contra a Covid-19 no âmbito da Administração Pública Estadual e na iniciativa privada do
Estado do Ceará.

Art. 5° Nenhuma pessoa será impedida de acessar, permanecer e frequentar qualquer local, seja público
ou privado, em decorrência do exercício do seu direito de escolha de não tomar vacina contra a Covid-19,
sendo garantido seu direito de ir e vir e permanecer em integralidade quando comparado aos que optaram
por tomar a vacina.

Art. 6° - Fica proibida em todo o território do Estado do Ceará a implementação ou a exigência de
passaporte sanitário, físico, digital ou eletrônico.

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A vacinação é um direito do cidadão, e a disponibilização pelo poder público deve ser encarada como um
dever, porém a sua obrigatoriedade se torna medida demasiada quando observado o curto espaço de
tempo que os laboratórios dispuseram para sua formulação, evidenciando um risco elevado de
apresentação de efeitos colaterais a curto médio prazo.

Dito isso, resta firme que compõe a rede de direitos do indivíduo e da coletividade a proteção à saúde, o
que deve ser garantido pelo Estado, provendo meios de prevenção e combate de doenças. Todavia, ainda
que Estado desempenhe sua função ao promover meios de salvaguardar a saúde pública, estes deveriam
ser acatados obrigatoriamente pela população ou a liberdade individual de escolha deveria prevalecer?

A Constituição Federal, ao mesmo tempo em que assegura o direito fundamental à saúde como
prerrogativa de todos, prevê também que sejam prerrogativas fundamentais os direitos da personalidade, a
liberdade religiosa e a livre manifestação do pensamento. Por conseguinte, diante de um caso de recusa
ao tratamento vacinal, encontra-se caracterizado um conflito entre normas fundamentais. Assim,
percebem-se, de um lado, o poder-dever do Estado de prestar saúde à população, fazendo uso dos meios
de que dispõe, a fim de assegurar a proteção singular e também coletiva; de outro, o indivíduo, munido de
seus direitos de liberdade de escolha.

Medidas totalitárias contra as liberdades individuais estão pavimentando a via para a criação de cidadãos
de segunda classe sujeitos à marginalização por conta de imposição de compulsoriedade vacinal.
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O Decreto Federeal nº 678/1992, que promulga a Convenção de Direitos Humanos (Pacto de São José da
Costa Rica), em que os “Os Estados-Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e
liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua
jurisdição, sem discriminação alguma ....”.

Em decisão datada de 14/09/2021 a Exma. Desembargadora Marília Castro Neves Vieira, em brilhante
decisão, ao conceder a medida cautelar para o fim de suspender a eficácia do Decreto Municipal do Rio
de Janeiro nº 49.286/2021, que “dispõe sobre a obrigatoriedade da vacinação contra COVID-19 no
âmbito da Administração Municipal e dá outras providências”, assim aduziu:

“Conquanto a vacinação contra o COVID-19, tenha sua
obrigatoriedade expressamente não recomendada pela OMS e pela
ANVISA, em função, especialmente, do caráter experimental de
todas as vacinas disponíveis até o momento, é fato que a Lei
Federal nº 13.979/20, estabeleceu a compulsoriedade da mesma,
tendo sido sua constitucionalidade declarada pelo STF.

Assim, embora possam os municípios legislar a respeito de
interesse local, suplementando, inclusive, legislação federal e
estadual, a eles é vedado criar sanções não previstas na Lei
Federal ou Estadual de regência, legislando sobre matéria que é de
exclusiva competência da União.

Dessa forma, o decreto edilício ora impugnado ao estabelecer,
genericamente, “as sanções dispostas na Lei 94/79 (Estatuto do
Funcionalismo Público do MRJ) e o Decreto-Lei 5.452/43 (CLT),
cria sanções que, à primeira vista, ferem direitos fundamentais
como o direito ao exercício do trabalho remunerado, ferindo de
morte, igualmente, o principio da dignidade humana, ao impor
sanções financeiras incidentes sobre verba de caráter alimentar.

Não é demais lembrar que a Constituição Federal não contempla os
municípios com a competência legislativa concorrente,
conferindo-lhes, tão somente, a competência legislativa
suplementar, nos moldes do disposto no seu artigo 30, sendo certo
que em seu art. 23, a CF dispõe ser a competência municipal para
“cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e da garantia
das pessoas portadoras de deficiência” de natureza meramente
colaborativa.” (Grifo Nosso)

 

Além disso, o que se pretende com a criação de passaportes sanitários é a ampliação do controle social
sobre a população. Existem muitas coisas obrigatórias no país que não exigem passaporte para
comprovação delas. Ninguém precisa andar com o certificado de reservista, ou o comprovante do imposto
de renda, muito embora sejam ações obrigatórias. Exigir passaporte aumenta a capacidade do Estado de
controlar a vida de seus cidadãos.

Criar um passaporte, além de ferir a liberdade individual, é colocar em risco a sanidade da população que
se verá sufocada por tantas exigências absurdas, que podem gerar um Estado de Pânico e vigilância
permanentes.

Pelas razões expostas, contamos com o apoio dos Nobres Pares para aprovação deste Projeto de Lei, em
observância à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas.
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DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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PRIMEIRA SECRETARIA

DESPACHO
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LIDO NA 35ª (TRIGESÍMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA
TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 06 DE OUTUBRO 
DE 2021.

CUMPRIR PAUTA. 

ANTONIO GRANJA

1º SECRETÁRIO
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

INFORMAÇÂO
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DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-014-01

FORMULÁRIO DE QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES

DATA

EMISSÃO:
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FORMULÁRIO DE PROTOCOLO PARA

PROCURADORIA
DATA REVISÃO: 24/01/2020

Encaminha-se à Procuradoria para emissão de parecer.

 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

SECRETÁRIO (A) DA COMISSÃO
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WALMIR ROSA DE SOUSA

COORDENADOR DA PROCURADORIA
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CONSULTORIA JURÍDICA

PARECER DA PROCURADORIA (2 ASSINATURAS)
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PROJETO DE LEI Nº 496/2021

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES    

MATÉRIA: PROÍBE, EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DO
CEARÁ, TRATAMENTO DIFERENCIADO, CONSTRANGEDOR OU
DISCRIMINATÓRIO DE QUALQUER ESPÉCIE A QUALQUER
PESSOA QUE RECUSAR VACINA CONTRA COVID-19, NA
FORMA QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

 

PARECER TÉCNICO JURÍDICO

 

Submete-se à apreciação da Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, com fulcro no
ato normativo 200/96, art. 1º, inciso V, com o escopo de análise e emissão de parecer técnico quanto à
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e regimentalidade, o Projeto de Lei cujo número, autoria e
ementa constam em epígrafe.

 

- I -

DO PROJETO

 

A presente proposição, em seus artigos, assim dispõe:

 

Art. 1° Fica estabelecida a obrigatoriedade da observância da dignidade da pessoa
humana, dos Direitos Humanos, do Principio Constitucional da Legalidade e
respeito às liberdades fundamentais individuais das pessoas, sendo estes o direito
à vida, à inviolabilidade da intimidade e do próprio corpo, assim como o de ir e
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a.  

b.  

a.  

b.  
c.  
d.  

e.  

vir e de permanecer, na forma da Constituição Federal e da Constituição do
Estado do Ceará.

§1º - De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 475 de 10 de
março de 2021 da ANVISA, que declara o caráter emergencial e experimental de
todas as vacinas disponibilizadas em nosso país, fica garantido, em todo o
território do Estado do Ceará o disposto:

no artigo 1° do Código de Nuremberg, de 1947, especialmente, que pessoas devem exercer o
livredireito de escolha sem qualquer intervenção de elementos de força, fraude, mentira, coação,
astúciaou outra forma de restrição posterior.
 na Declaração de Helsinki II de 1975, item 9, que defende o “livre consentimento do

 indivíduo” em qualquer experimento;

na Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigos 6, 7, 8 e 13 acerca do reconhecimento
como pessoa, igualdade, direito à locomoção dentro e para fora de seu país;
Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos da UNESCO em seu artigo 6 “a” e “b”;
na Declaração Bioética de Dijon em seu artigo 11;
na Convenção de Oviedo, de 1997, para Proteção dos Direitos do Homem e da Dignidade do Ser
Humano face às Aplicações da Biologia e da Medicina, Capítulo II, artigo 5º;
no Código de Ética Médica, capítulo IV, sobre DIREITOS HUMANOS, artigos 22 e 26, que
garantem consentimento informado em qualquer intervenção (mesmo para fármacos que não estão
em caráter experimental), e artigo 31.

Art. 2° Ficam proibidos em todo o território do Estado do Ceará a discriminação e
o tratamento diferenciado ou constrangedor de qualquer natureza a qualquer
pessoa que, fazendo uso das   liberdades individuais, aja para garantir a
preservação da sua integridade física, moral ou intelectual.

Parágrafo Único - Ninguém, em todo o território estadual, será submetido a
constrangimento ou tratamento diferenciado por fazer uso da sua liberdade de
consciência em casos de recusa a fármacos ou similares.

Art. 3° Ficam vedadas quaisquer sanções administrativas aos servidores e agentes
públicos do Estado do Ceará e em todo o seu território, bem como a qualquer
trabalhador do setor privado que se recusar a tomar a vacina contra a Covid-19,
sendo vedada a discriminação, vexação, humilhação, coação ou perseguição
contra aquele servidor ou trabalhador.

Parágrafo Único - A vedação à qual se refere o caput deste artigo estender-se-á a
servidores Públicos efetivos, comissionados ou temporários, de atividades
essenciais ou não essenciais, lotados em órgãos da administração pública direta ou
indireta, empresas públicas ou mistas, agências reguladoras,representações,
entidades ou instituições públicas, bem como os terceirizados, contratados e todos
os prestadores de serviço.

Art. 4° Nenhum gestor ou superior hierárquico poderá exigir de seus subordinados
comprovante de vacinação contra a Covid-19 no âmbito da Administração Pública
Estadual e na iniciativa privada do Estado do Ceará.
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Art. 5° Nenhuma pessoa será impedida de acessar, permanecer e frequentar
qualquer local, seja público ou privado, em decorrência do exercício do seu
direito de escolha de não tomar vacina contra a Covid-19, sendo garantido seu
direito de ir e vir e permanecer em integralidade quando comparado aos que
optaram por tomar a vacina.

Art. 6° - Fica proibida em todo o território do Estado do Ceará a implementação
ou a exigência de passaporte sanitário, físico, digital ou eletrônico.

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

Em sede de justificativa e exposição de motivos, o Autor da proposta de lei explicita que:

 

A vacinação é um direito do cidadão, e a disponibilização pelo poder público deve
ser encarada como um dever, porém a sua obrigatoriedade se torna medida
demasiada quando observado o curto espaço de tempo que os laboratórios
dispuseram para sua formulação, evidenciando um risco elevado de apresentação
de efeitos colaterais a curto médio prazo.

 

Dito isso, resta firme que compõe a rede de direitos do indivíduo e da coletividade
a proteção à saúde, o que deve ser garantido pelo Estado, provendo meios de
prevenção e combate de doenças. Todavia, ainda que Estado desempenhe sua
função ao promover meios de salvaguardar a saúde pública, estes deveriam ser
acatados obrigatoriamente pela população ou a liberdade individual de escolha
deveria prevalecer?

 

A Constituição Federal, ao mesmo tempo em que assegura o direito fundamental à
saúde como prerrogativa de todos, prevê também que sejam prerrogativas
fundamentais os direitos da personalidade, a liberdade religiosa e a livre
manifestação do pensamento. Por conseguinte, diante de um caso de recusa ao
tratamento vacinal, encontra-se caracterizado um conflito entre normas
fundamentais. Assim, percebem-se, de um lado, o poder-dever do Estado de
prestar saúde à população, fazendo uso dos meios de que dispõe, a fim de
assegurar a proteção singular e também coletiva; de outro, o indivíduo, munido de
seus direitos de liberdade de escolha.

 

Medidas totalitárias contra as liberdades individuais estão pavimentando a via
para a criação  de cidadãos de segunda classe sujeitos à marginalização por conta
de imposição de compulsoriedade vacinal.
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O Decreto Federeal nº 678/1992, que promulga a Convenção de Direitos
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), em que os “Os Estados-Partes nesta
Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos
e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua
jurisdição, sem discriminação alguma .. . .”.
 

Em decisão datada de 14/09/2021 a Exma. Desembargadora Marília Castro Neves
Vieira, em brilhante decisão, ao conceder a medida cautelar para o fim de
suspender a eficácia do Decreto Municipal do Rio de Janeiro nº 49.286/2021, que
“dispõe sobre a obrigatoriedade da vacinação contra COVID-19 no âmbito da
Administração Municipal e dá outras providências”, assim aduziu:

 

“Conquanto a vacinação contra o COVID-19, tenha sua obrigatoriedade
expressamente não recomendada pela OMS e pela ANVISA, em função,
especialmente, do caráter experimental de todas as vacinas disponíveis até o
momento, é fato que a Lei Federal nº 13.979/20, estabeleceu a
compulsoriedade da mesma,tendo sido sua constitucionalidade declarada
pelo STF.

Assim, embora possam os municípios legislar a respeito de interesse local,
suplementando, inclusive, legislação federal e estadual, a eles é vedado criar
sanções não previstas na Lei Federal ou Estadual de regência, legislando
sobre matéria que é de exclusiva competência da União.

 

Dessa forma, o decreto edilício ora impugnado ao estabelecer,
genericamente, “as sanções dispostas na Lei 94/79 (Estatuto do
Funcionalismo Público do MRJ) e o Decreto-Lei 5.452/43 (CLT), cria
sanções que, à primeira vista, ferem direitos fundamentais como o direito ao
exercício do trabalho remunerado, ferindo de morte, igualmente, o principio
da dignidade humana, ao impor sanções financeiras incidentes sobre verba
de caráter alimentar.

 

Não é demais lembrar que a Constituição Federal não contempla os
municípios com a competência legislativa concorrente, conferindo-lhes, tão
somente, a competência legislativa suplementar, nos moldes do disposto no
seu artigo 30, sendo certo que em seu art. 23, a CF dispõe ser a competência
municipal para “cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e da
garantia das pessoas portadoras de deficiência” de natureza meramente
laborativa.” (Grifo Nosso)

 

Além disso, o que se pretende com a criação de passaportes sanitários é a
ampliação do controle social sobre a população. Existem muitas coisas
obrigatórias no país que não exigem passaporte para comprovação delas.
Ninguém precisa andar com o certificado de reservista, ou o comprovante do
imposto de renda, muito embora sejam ações obrigatórias. Exigir passaporte
aumenta a capacidade do Estado de controlar a vida de seus cidadãos.
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Criar um passaporte, além de ferir a liberdade individual, é colocar em risco a
sanidade da população que se verá sufocada por tantas exigências absurdas, que
podem gerar um Estado de Pânico vigilância permanentes.

 

Encaminhada referida proposição legislativa em pauta à consultoria técnica, cabe a esta Procuradoria
especializada manifestar-se quanto à constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei, atentando-se para
o seu cabimento à luz do arcabouço formado pelas Constituições Federal e Estadual, com observância nos
entendimentos jurisprudenciais consolidados pelos nossos egrégios tribunais.

 

É o relatório. Opina-se.

 

- II -

DOS ASPECTOS CONSTITUCIONAIS E DA INICIATIVA DE LEIS.

 

Nossa Constituição Federal/88 estabelece diferentes autonomias no seu texto que variam bastante na sua
amplitude. Desta forma, encontra-se 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.

 

Nesse contexto, a , com fulcro no seu artigo 18[1], transcreve que os entes federadosLex Fundamentalis
possuem sua autonomia caracterizada pela capacidade de elaborar suas Constituições, recebendo no nível
municipal e distrital o nome de leis orgânicas.

 

E é justamente na CF/88 onde exsurgem enumerados os poderes (competências) da União, cabendo aos
Estados os poderes remanescentes. É bem verdade que cabem aos Estados não só as competências que
não lhes sejam vedadas, mas também as enumeradas em comum com a União e os Municípios (Artigo
23[2]); assim como a competência concorrente, citada no Artigo 24[3] e a competência exclusiva referida
no Artigo 25[4], parágrafos 2º e 3º da Constituição Federal.

 

Desta forma, entende-se que os Estados podem exercer em seu território as competências que, explícita
ou implicitamente,  (CF/88, art. 25[5],  e §1º),não lhes sejam vedadas pela Carta Magna Federal caput
observados determinados princípios constitucionais, tendo em vista que organizam-se e regem-se pelas
Constituições e leis que adotarem, conforme alhures dito.  

 

Igualmente, a Carta Magna Estadual, seguindo o princípio da simetria constitucional e do paralelismo das
formas, estatui em seu artigo 14[6], 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 sejam
vedadas pela Constituição Federal, observados os princípios em respeito à Constituição Federal, à
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unidade da Federação, à legalidade, à impessoalidade, à publicidade, à eficiência, à moralidade e à
probidade administrativa, respectivamente.

 

Em sendo assim, observados os regramentos citados, nota-se, à , possibilidade do juízo deprimeira vista
preparação e proposição, uma vez que a elaboração do presente Projeto de Lei encontra guarida nos
artigos 58[7], inciso III e 60[8], inciso I, ambos da Constituição do Estado do Ceará, assim como nos
artigos 196[9], inciso II, alínea “b” e 206[10], inciso II, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa
do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96 e posteriores atualizações), cabendo aos Nobres
Deputados a elaboração de leis ordinárias com respaldo regimental.

 

Finalizadas essas considerações acerca de federação e competências legislativas, lembra-se, com o devido
respeito, que se pretende mostrar que é a Constituição Federal que determina qual das pessoas políticas
fará o quê, , incluindo-se, igualmente, as normas fixadas pelanão podendo uma invadir a seara da outra
Constituição Política Estadual. Portanto, a repartição de competências entre os diferentes níveis de
governo é um dos elementos da autonomia dos entes federativos.

 

Transcritas as exposições jurídicas, passa-se a análise da propositura sob os seus aspectos legais.

 

- III -

DO PARECER - CONSIDERAÇÕES COM PERTINÊNCIA TEMÁTICA AO PROJETO.

 

Em princípio, relacionando à competência legislativa sob exame, cabe destacar que a capacidade de
autoadministração decorre das normas que distribuem as competências entre União, Estados e
Municípios, ou seja, o processo legislativo  , decorrente de tais competências deverá observar sob pena de

, ‘ ’.flagrante vício inconstitucional as leis e princípios elencados na referida Carta Magna Federal

 

Nesse contexto, nossa Carta Magna/88 consagra a existência da  entrecompetência administrativa comum
União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, II, da CF), bem como prevê competência
concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre  (art.proteção e defesa da saúde
24, XII, da CF):

 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
:dos Municípios

[...] Omissis

II - , da proteção e garantia das pessoascuidar da saúde e assistência pública
portadoras de deficiência; (Grifo nosso)
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Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
:concorrentemente sobre

[...] Omissis

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

§ 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
. (Grifo nosso)        da lei estadual, no que lhe for contrário

 

Há, também, a imposição ao Estado da efetivação do direito fundamental à saúde em claro dever à sua
proteção individual e , facilmente identificado na promoção das normas e políticas públicas depública
regulamentação e organização destinados à ordem social, que tem como objetivo o bem-estar e a justiça
social, conforme prescrito no seu Art. 6º, que estabelece como direitos sociais fundamentais a saúde.

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, , a alimentação, o trabalho, aa saúde
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição. (Grifo nosso)          

 

Em seu art. 196, , garantido mediantereconhece a saúde como direito de todos e dever do Estado
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.

 

Art. 196. , garantido medianteA saúde é direito de todos e dever do Estado
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. (Grifo nosso)          

 

Vê-se que o texto constitucional reservou aos Estados um espaço de competência comum e
complementar, que ocupar-se-ão das especificidades, os modos e os meios de se implementar o disposto
na legislação federal ou que supram a ausência ou omissão destas. Contudo, quaisquer normas
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 , emcomplementares não poderão ser utilizadas como ferramentas para inibir o Estado de adotar
meio a gravidade da emergência causada pelo coronavírus (COVID-19), medidas efetivas de combate e

.proteção à saúde pública individual e coletiva

 

Assim, em que pese o teor da proposição, impera consignar que a divergência de posicionamento entre as
esferas dos diversos entes federados e suas autoridades públicas, acerca do combate à pandemia,
respeitosamente, não deve acarretar em uma insegurança à , saúde pública e sua coletividade

, principalmente em momento de acentuado aumento da crise devendo o Estado utilizar de
,instrumentos essenciais e imprescindíveis para defesa do interesse coletivo de sua população

obviamente em respeito aos princípios constitucionais e na independência entre os poderes.  

 

Fato é que, da leitura dos dispositivos deste projeto de lei, o Nobre Parlamentar acaba por restringir, 
, o exercício das competências constitucionais dos entes federados, em detrimento do pactoindevidamente

federativo, assim como contraria recentes julgados do Supremo Tribunal Federal (STF), que permitiram
aos estados o estabelecimento de medidas restritivas àquele que se recusar a se vacinar contra a

, dentre outras especificações.  Covid-19

 

Soma-se a isso o fato de que a adoção das medidas, na forma pretendida, invade a seara do Poder
, conforme seExecutivo e viola o preceito constitucional da independência dos poderes da República

depreende do entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal em diversos precedentes, que ao
final será esmiuçado.

 

Dito isso, cumpre observar que em respeito à Separação de Poderes, ao Chefe do Executivo Nacional
compete à chefia da administração pública federal no planejamento e na execução de políticas públicas
voltadas ao combate da pandemia, de âmbito nacional, que consubstanciado na sua competência
legislativa, acabou por editar a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, “dispondo sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019”.   

 

Com a edição da referida norma federal, ao analisar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs)
6586 e 6587 e do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1267879, os ministros do Supremo
Tribunal Federal firmaram entendimento que o Estado pode determinar aos cidadãos que se
submetam, compulsoriamente, à vacinação contra a Covid-19, prevista na Lei 13.979/2020, bem
como pode impor aos cidadãos que recusem a vacinação as medidas restritivas previstas em lei
(multa, impedimento de frequentar determinados lugares, fazer matrícula em escola), mas não pode fazer

.a imunização à força

 

Destaca-se, , o voto apresentado pelo eminente ministro Luís Roberto Barroso, relator do AREin casu
1267879, que “embora a Constituição Federal proteja o direito de cada cidadão de manter suas
convicções filosóficas, religiosas, morais e existenciais, os direitos da sociedade devem prevalecer sobre

. Com isso, os direitos individuais o Estado pode, em situações excepcionais, proteger as pessoas,
”. - como, por exemplo, ao obrigar o uso de cinto de segurançamesmo contra sua vontade
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Depreende-se que para o STF, não são legítimas as escolhas individuais que atentem contra os
, lembrando-se que a vacinação em massa é responsável pela erradicação de umadireitos de terceiros

série de doenças, mas, para isso, é necessário imunizar uma parcela significativa da população, a fim de
atingir a chamada imunidade de rebanho.

 

Portanto, ao objetivar a vedação de tratamento diferenciado àqueles que recusarem a vacinação contra a
Covid-19, inclusive proibindo a exigência de passaporte sanitário, a presente propositura contraria as

 , decisões que julgaram pela constitucionalidade da vacinação compulsória contra COVID-19 e que
, Distrito Federal e Municípios, concederam autonomia aos Estados para realizar campanhas locais

de imunização com a imposição de medidas restritivas previstas em lei.

 

Atente-se, ainda, que referida proposição acaba por colidir, sobremaneira, com as normas reguladoras
instituídas pela Lei Federal nº 13.979/2020, não sendo-lhe permitido, mediante lei própria, agir "ultra

", transgredir norma ou princípios consagrados pela União, que no desempenho legítimo de suavires
competência, editou as diretrizes e bases gerais de combate ao COVID-19.

 

Logo, eventual necessidade de suplementação da legislação federal, com vistas à regulamentação de
interesse local, não justifica como medida de vedação ao Executivo Estadual, na forma indicada no
Projeto analisado, que evidenciam contrariedade ao disposto nos artigos destacadas abaixo, da norma
federal:

 

Art. 3º. Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional de que trata esta Lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito

: (Redação dada pelade suas competências, entre outras, as seguintes medidas
Lei nº 14.035, de 2020)

I - isolamento;

II - quarentena;

III - determinação de realização compulsória de:

a) exames médicos;

b) testes laboratoriais;

c) coleta de amostras clínicas;

d) vacinação e outras medidas profiláticas;

e) tratamentos médicos específicos;

III-A – uso obrigatório de máscaras de proteção individual;

IV - estudo ou investigação epidemiológica;

V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
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VI – restrição excepcional e temporária, por rodovias, portos ou aeroportos,
de:

a) entrada e saída do País; e 

b) locomoção interestadual e intermunicipal;

VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese
em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa; e

VIII – autorização excepcional e temporária para a importação e
distribuição de quaisquer materiais, medicamentos, equipamentos e insumos
da área de saúde sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa
considerados essenciais para auxiliar no combate à pandemia do
coronavírus, desde que: 

a)  registrados por pelo menos 1 (uma) das seguintes autoridades sanitárias
estrangeiras e autorizados à distribuição comercial em seus respectivos
países:

 1.  Food and Drug Administration (FDA);      

2.  European Medicines Agency (EMA);

3.  Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA);  

4.  National Medical Products Administration (NMPA);       

b) (revogada). 

[...] Omissis

§ 4º. As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas
neste artigo, e o descumprimento delas acarretará responsabilização, nos

.termos previstos em lei

[...]

§ 7º. :As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas

I – pelo Ministério da Saúde, exceto a constante do inciso VIII do caput deste
artigo;        

II – , desde que autorizados pelo Ministério dapelos gestores locais de saúde
Saúde, nas hipóteses dos incisos I, II, III-A, V e VI do caput deste artigo;     

III - pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos III, IV e VII
do caput deste artigo.

IV – pela Anvisa, na hipótese do inciso VIII do caput deste artigo.    

§ 7º-A. A autorização de que trata o inciso VIII do caput deste artigo deverá ser
concedida pela Anvisa em até 72 (setenta e duas) horas após a submissão do
pedido à Agência, dispensada a autorização de qualquer outro órgão da
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administração pública direta ou indireta para os produtos que especifica, sendo
concedida automaticamente caso esgotado o prazo sem manifestação.  (Grifo
Nosso)   

 

Naquilo que a legislação (norma geral) já preceituou, o poder regulamentar dos Estados, Distrito Federal
e Municípios acerca da competência comum e concorrente em legislar sobre normas gerais que versem
sobre saúde,  (ou complementar), não podendo ser alterada,deve limitar-se à competência suplementar
mas tão somente complementada, ou suplementada na sua lacuna, não podendo o legisferador alterar
significativamente regras e dispositivos definidos pela Lei Federal nº 13.979/2020, sob flagrante invasão

.da competência legislativa federal

 

Em casos análogos, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal:

 

CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA
. COMPETÊNCIA LEGISLATIVAEDUCAÇÃO. LEI 9.394, DE 1996

CONCORRENTE: CF, ART. 24. COMPETÊNCIA ESTADUAL
CONCORRENTE NÃO-CUMULATIVA OU SUPLEMENTAR E
COMPETÊNCIA CONCORRENTE ESTADUAL CUMULATIVA.

I. - O art. 24 da CF compreende competência estadual concorrente não-cumulativa
ou suplementar (art. 24, § 2º) e competência estadual concorrente cumulativa (art.
24, § 3º). Na primeira hipótese, existente a lei federal de normas gerais (art. 24, §
1º), poderão os Estados e o DF, no uso da competência suplementar, preencher os
vazios da lei federal de normas gerais, a fim de afeiçoá-la às peculiaridades locais
(art. 24, § 2º); na segunda hipótese, poderão os Estados e o DF, inexistente a lei
federal de normas gerais, exercer a competência legislativa plena "para atender a
suas peculiaridades" (art. 24, §2º). Sobrevindo a lei federal de normas gerais,
suspende esta a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário (art. 24, §
4º).

II. - 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 Constituição Federal, art. 22, XXIV, e art. 24, IX, § 2º e § 3º

III. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, declarada a
inconstitucionalidade da Lei 10.860/2001 do Estado de São Paulo. (STF. ADI
3098, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em
24/11/2005, DJ 10-03-2006 PP-00006 EMENT. VOL-02224-01 PP-00098
LEXSTF v. 28, n. 327, 2006, p. 57-71.) (Grifo Nosso)

 

EMENTA: A usurpação da competência legislativa, quando praticada por
qualquer das pessoas estatais, qualifica-se como ato de transgressão

. - constitucional A Constituição da República, nas hipóteses de competência
concorrente (CF, art. 24), estabeleceu verdadeira situação de condomínio
legislativo entre a União Federal, os Estados-membros e o Distrito Federal
(RAUL MACHADO HORTA,"Estudos de Direito Constitucional", p. 366, item n.
2, 1995, Del Rey), daí resultando clara repartição vertical de competências
normativas entre essas pessoas estatais, cabendo, à União, estabelecer
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normas gerais (CF, art. 24, §1º), e, aos Estados-membros e ao Distrito
 - A CartaFederal, exercer competência suplementar (CF, art. 24, §2º).

Política, por sua vez, ao instituir um sistema de condomínio legislativo nas
matérias taxativamente indicadas no seu art. 24 - dentre as quais avulta, por sua
importância, aquela concernente ao ensino (art. 24, IX) -, deferiu ao
Estado-membro e ao Distrito Federal, em "inexistindo lei federal sobre normas
gerais", a possibilidade de exercer a competência legislativa plena, desde que
"para atender a suas peculiaridades" (art. 24, §3º). - Os Estados-membros e o
Distrito Federal não podem mediante legislação autônoma, agindo "ultra
vires", transgredir a legislação fundamental ou de princípios que a União
Federal fez editar no desempenho legítimo de sua competência constitucional
e de cujo exercício deriva o poder de fixar, validamente, diretrizes e bases

 (6)".gerais pertinentes a determinada matéria (educação e ensino, na espécie)
Ementa da ADIMC nº 2.667-4 DF, julgada em 19 de junho de 2002 -  Acórdão
relatado pelo Ministro CELSO DE MELLO. (Grifo Nosso)

 

Nesse piso, o legislador estadual termina por invadir a esfera de competência da União, violando norma
de eficácia plena, visto que as diretrizes das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, já foram
definidas e exauridas pela norma geral. E, igualmente, acaba por contraria, conforme citado, as decisões
monocráticas vigentes proferidas pelos ministros do STF, que firmaram entendimento que o Estado pode
determinar aos cidadãos que se submetam, compulsoriamente, à vacinação contra a Covid-19, e impor
medidas restritivas previstas em lei, por considerar que a saúde coletiva deve prevalecer sobre a liberdade
de consciência e convicção filosófica.

 

Destarte, pondera-se o disposto pelo Decreto nº 78.231, de 12 de agosto de 1976, que dispõe sobre a
organização das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de Imunizações,
estabelece normas relativas à , e dá outras providências, notificação compulsória de doenças

, nos exatos termos:extraindo-se da norma àquelas vacinações de caráter obrigatório

 

Art. 26. O Ministério da Saúde elaborará, fará publicar e atualizará, bienalmente,
o Programa Nacional de Imunizações que definirá as vacinações em todo o
território nacional, .inclusive as de caráter obrigatório

Art. 27. Serão obrigatórias, em todo o território nacional, as vacinações como
tal definidas pelo Ministério da Saúde, contra as doenças controláveis por
essa técnica de prevenção, consideradas relevantes no quadro nosológico

.nacional

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo o Ministério Saúde elaborará
relações dos tipos de vacina cuja aplicação será obrigatória em todo o território
nacional e em determinadas regiões do País, de acordo com comportamento
epidemiológico das doenças.

Art. 28.  do Distrito Federal, e dosAs Secretarias de Saúde dos Estados,
Territórios poderão tornar obrigatório o uso de outros tipos de vacina para a

:população de suas áreas geográficas desde que

I - Obedeçam ao disposto neste Decreto e nas demais normas complementares
baixadas para sua execução pelo Ministério da Saúde;
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II - O Ministério da Saúde aprove previamente, a conveniência da medida;

III - Reunam condições operacionais para a execução das ações.

Art. 29. É dever de todo cidadão submeter-se e os menores dos quais tenha a
.guarda ou responsabilidade, à vacinação obrigatória

Parágrafo único. Só será dispensada da vacinação obrigatória, a pessoa que
apresentar Atestado Médico de contra-indicação explícita da aplicação da vacina.

Art. 30. São responsáveis institucionais pela vacinação obrigatória:

I - O Ministério da Saúde, em âmbito nacional;

II - As Secretarias de Saúde das Unidades Federadas, no âmbito de seus
.respectivos territórios

Parágrafo único. O complexo de serviços que constitui o Sistema Nacional de
Saúde apoiará as ações de vacinação, principalmente aquelas de caráter
obrigatório, na forma estabelecida por este regulamento e suas demais normas
complementares. (Grifo nosso)

 

Da leitura dos dispositivos sobreditos, permite-se concluir que a imposição de proibição de restrições e
adoção de medidas profiláticas no combate à pandemia, na forma indicada no Projeto analisado,
contraria, igualmente, o Decreto nº 78.231/76, o qual já teve sua constitucionalidade questionada perante
o STF, naquilo que dizia respeito aos limites do Poder Executivo na regulamentação de comando legal
expresso, mas confirmada em inúmeros julgados que apontaram inexistir razões para se afirmar uma
inconstitucionalidade de medidas legais que impõem a compulsoriedade de vacinação, consubstanciadas
na chamada Teoria do Pacto Social e no poder policial dos Estados de proteger a saúde pública e a
segurança.

 

De igual modo, cumpre citar, ao objetivar que as vacinas disponibilizadas pelos Órgão Estaduais deverão
estar previamente validadas cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificadas pela ANVISA, na
forma disposta em seu art. 1º, a presente proposta acaba por contrariar o art. 3º, VIII, a, e §7-A, ambos da
Lei 13.979/2020: 

 

Art. 3º. Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional de que trata esta Lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito

: (Redação dada pelade suas competências, entre outras, as seguintes medidas
Lei nº 14.035, de 2020)

[...] Omissis

VIII – autorização excepcional e temporária para a importação e distribuição
de quaisquer materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da área de
saúde sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa considerados

:  essenciais para auxiliar no combate à pandemia do coronavírus, desde que
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a) registrados por pelo menos 1 (uma) das seguintes autoridades sanitárias
estrangeiras e autorizados à distribuição comercial em seus respectivos países
: 

1.  Food and Drug Administration (FDA);       

2.  European Medicines Agency (EMA);       

3.  Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA);  

4.  National Medical Products Administration (NMPA); (Grifo nosso) 

 

§ 7º-A. A autorização de que trata o inciso VIII do caput deste artigo deverá
ser concedida pela Anvisa em até 72 (setenta e duas) horas após a submissão
do pedido à Agência, dispensada a autorização de qualquer outro órgão da
administração pública direta ou indireta para os produtos que especifica,

.sendo concedida automaticamente caso esgotado o prazo sem manifestação
(Grifo nosso)   

 

Nota-se que a norma editada pela União evidencia uma permissão às “autoridades” - sem fazer qualquer
distinção entre os diversos níveis políticoadministrativos da federação – que poderão adotar, no âmbito de
suas competências, autorização excepcional e temporária para importação e distribuição de quaisquer

, condicionando ao registro, pormateriais e insumos da área de saúde (vacina) sem registro na ANVISA
pelo menos 1 (uma) autoridade sanitária estrangeira (art. 3º, VIII, a, Lei 13.979/2020).

 

Entendimento esse, inclusive, ratificado pela decisão monocrática da Suprema Corte (Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 770, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF), que
em decisão monocrática do Ministro Ricardo Lewandowski, ainda a ser submetida a referendo do
Plenário do STF, autorizou os estados e municípios importarem e distribuírem qualquer vacina contra
Covid-19 com registro nas principais agências reguladoras internacionais, caso a Agência Nacional de

.Vigilância Sanitária (ANVISA) não expeça autorização em 72 horas após o recebimento do pedido

 

Em assim sendo, perceptível que a defesa da  incumbe não apenas à União, mas tambémsaúde coletiva
aos Estados, Distrito Federal e Municípios, seja por meio da edição de normas legais, observadas as
competências legislativas, ou mediante a , realização de ações administrativas sem que dependam da
autorização de outros níveis governamentais para levá-las a efeito.

 

Portanto, encontra-se excepcionada permissão para o Estado comprar vacina, sem registro na agência
reguladora, caso o produto tenha sido registrado em agência sanitária internacional, ante a inobservância
do prazo de 72 horas para a expedição da autorização.

 

Finalmente, o Projeto de Lei analisado acaba por permitir na conclusão da existência de vício de
iniciativa por clara imposição de medidas à Administração Estadual, usurpando, assim, a competência
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privativa do Chefe do Poder Executivo em afronta direta ao Texto Constitucional, contrariando o
princípio da simetria disposto no art. 61[11], §1º, II, da CF/88.

Assim, conforme o art. 60, § 2º, alínea “c”, da Constituição do Estado do Ceará, são atribuições privativas
do Governador do Estado a iniciativa privativa de leis que dispunham sobre:

 

Art. 60. (...) .Omissis

§ 2° São de iniciativa privativa do Governador do Estado as Leis que disponham
sobre:

(...)

c) criação, organização, estruturação e competências das Secretarias de
Estado, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta,
concessão, permissão, autorização, delegação e outorga de serviços públicos;
(...)” (Grifado)

 

No mesmo sentido, cita-se o art. 88, inciso VI, da Constituição Estadual:

 

Art. 88. Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...) .Omissis

VI – dispor sobre a organização e o funcionamento do Poder Executivo e da
administração estadual, na forma da lei. (...).” (Grifado)

 

Ocorre que ao impor normas e condutas da competência exclusiva de atuação da  doSecretaria da Saúde
Estado, que conforme Lei nº 16.710, de 21 de dezembro de 2018, pertence aos quadros da estrutura
administrativa, ,o legisferador acaba por ferir a esfera de competência privativa do Chefe do Executivo
violando norma de eficácia plena, quando analisada sob os prismas legais e constitucionais, visto que
incumbe-lhe a gestão, organização e execução dos serviços estaduais, em razão de suas atribuições,
competindo ao Gestor dispor privativamente sobre a criação, estruturação e atribuições dos órgãos e
serviços da Administração Pública Estadual.

 

Nesse prisma, colaciona-se o disposto no art. 23 da Lei nº 16.710/1, que trata da competência da
Secretaria da Saúde do Estado do Ceará:

 

Art. 23.  : (nova redação pela Lei n° 16.863, DECompete à Secretaria da Saúde
03.06.2019)

I- formular, regulamentar e coordenar a Política Estadual do Sistema Único
de Saúde - SUS;

II - assessorar e apoiar a organização dos Sistemas Locais de Saúde;
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III - acompanhar e avaliar a situação da saúde e da prestação de serviços;

IV -  prestar serviços de saúde por meio de unidades especializadas em
vigilância sanitária e epidemiológica;

V - apropriar-se de novas tecnologias e métodos através de desenvolvimento de
pesquisas;

VI - integrar e articular parcerias com a sociedade e outras instituições;

VII - desenvolver uma política de comunicação e informação, visando à melhoria
da qualidade de vida da população;

VIII - fomentar e coordenar o desenvolvimento de políticas públicas nos diversos
setores governamentais para promoção da saúde mental, do tratamento e da
reinserção social dos pacientes e dos seus familiares, em articulação com os
órgãos federais, estaduais, municipais e em parceria com organizações
representativas da sociedade civil;

IX -  articular ações integradas nas diversas áreas (infraestrutura, educação,
segurança pública, cultura, esporte e lazer, entre outras) de modo a garantir
a intersetorialidade da Política Estadual de Saúde;

X - coordenar, articular, integrar e executar as ações dos Centros de Referência
em Saúde Mental bem como os serviços de acolhimento de dependentes
químicos;

XI - promover e garantir a integração da rede de serviços das políticas setoriais
viabilizando intervenções para tratamento, recuperação, redução de danos,
reinserção social e ocupacional para o dependente químico e seus familiares, em
articulação com o SUS, o SUAS e os demais órgãos federais, estaduais,
municipais e em parceria com organizações representativas da sociedade civil;

XII -  estimular pesquisas e estudos relacionados à área de saúde, em parcerias
com a comunidade científica, as universidades e as demais instituições de ensino e
pesquisa, a fim de subsidiar as políticas no âmbito estadual;

XIII -  exercer outras competências necessárias ao cumprimento de suas
finalidades nos termos do regulamento.

§ 1.º O Conselho Estadual de Saúde – CESAU é um órgão colegiado de caráter
permanente e deliberativo, integrante da estrutura organizacional da Secretaria da
Saúde do Estado do Ceará – SESA, com jurisdição em todo o território estadual,
atuando na formulação de estratégias e no controle da execução da Política
Estadual de Saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Sua
organização e competência são estabelecidas por lei estadual.

§ 2.º O Fundo Estadual de Política sobre Álcool e outras Drogas – FEPAD, criado
pela Lei Complementar n.º 139, de 12 de junho de 2014, fica vinculado à
Secretaria da Saúde.

Art. 24. O Conselho Interinstitucional de Política sobre Drogas, criado pela Lei nº
14.217, de  8  de outubro de 2008, fica vinculado à Secretaria da Saúde. (Grifo
nosso)
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Visível, pois, que  à Secretaria da Saúde, como órgão da Administração Estadual Direta,compete
conforme sua estrutura organizacional definida por lei própria, formular, regulamentar e coordenar a
Política Estadual do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como acompanhar e avaliar a situação da saúde
e da prestação de serviços por meio de unidades especializadas em vigilância sanitária e epidemiológica,
ou seja, adotar todas as medidas cabíveis e necessárias ao tratamento e combate da pandemia do
COVID-19, no âmbito do Estado do Ceará.

 

A propósito do vício de iniciativa, cabe destacar que se trata de inconstitucionalidade formal grave,
consoante entendimento pacificado na mais alta Corte jurídica do País:

 

O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, que resulte da
usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de
gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de
inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a
própria integridade do ato legislativo eventualmente editado. Nem mesmo
ulterior aquiescência do Chefe do Executivo, mediante sanção do projeto de
lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, tem o condão de sanara
esse defeito jurídico radical. (ADIN nº 118.997-0/4-00 STF – Ministro Celso de
Mello – RTJ/187/97) (Grifo nosso)

 

A disciplina normativa pertinente ao processo de criação, estruturação e
definição das atribuições dos órgãos e entidades integrantes da
Administração Pública estadual traduz matéria que se insere, por efeito de
sua natureza mesma, na esfera de exclusiva iniciativa do Chefe do Poder
Executivo local, em face da cláusula de reserva inscrita no art. 61, §1º, II, e,
da Constituição da república, que consagra princípio fundamental
inteiramente aplicável aos estados-membros em tema de processo legislativo.
Precedentes do STF. – O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo de
positivação do Direito, gerado pela usurpação do poder sujeito à cláusula de
reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete
típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirma, de modo
irremissível, a própria integridade do ato legislativo eventualmente editado.
Precedentes STF. (ADI 1391 MC/SP Rel. Min. Celso de Mello DJ: 28/11/1997)
(Grifo nosso)     

 

Logo, o Nobre Parlamentar acaba por atuar fora de seu âmbito de competência, resultando com que o
autógrafo de lei em análise esteja eivado de inconstitucionalidade formal insanável, verticalmente
incompatível com a Constituições Federal e Carta Magna Estadual do Estado do Ceará, ao objetivar

, notadamente através da Secretaria da Saúde, nasimpor conduta aos órgãos da administração direta
formas indicadas nos artigos deste Projeto de Lei.

 

Portanto, o princípio da harmonia dos poderes (CF/88, art. 2º), cláusula pétrea no sistema da Constituição
de 1988 (CF/88, art. 60[12], § 4º, inciso III), assenta-se em algumas ideias fundamentais, sendo a
principal delas aquela que estabelece competências privativas a cada um dos poderes estatais e a
impossibilidade de os demais nelas interferir – salvo se houver expressa autorização constitucional.
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Obtempera-se, ao final, que a medida de vacinação compulsória deverá observar àqueles que
comprovadamente carecerem das condições físicas de recebimento do agente patológico viral, devendo o
Estado atentar, detidamente, em cada caso, as precauções com relação à adequação da vacinação
individual, na forma indicada no art. 3º, III, d, da Lei 13.979/2020, que estabeleceu que a sua
compulsoriedade não poderá se traduzir em vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do
usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas.

 

Finalizadas tais considerações acerca de federação e competências legislativas, lembra-se, com o devido
respeito, que se pretende mostrar que é a Constituição Federal quem determina qual das pessoas políticas
fará o quê, não podendo uma invadir a seara da outra, aí incluindo as normas fixadas na Constituição
Estadual. A repartição de competências entre os diferentes níveis de governo é um dos elementos da
autonomia dos entes federativos.

 

- V -

DA CONCLUSÃO.

 

Ocupando a Constituição o topo da hierarquia do sistema normativo, é nela que o legislador encontrará a
forma de elaboração legislativa e o seu conteúdo. Qualquer espécie normativa editada em desrespeito ao
processo legislativo, mais especificamente, inobservando aquele que detinha o poder de iniciativa
legislativa para determinado assunto, apresenta vício de inconstitucionalidade.  

 

Postas tais considerações, conclui-se pela inconstitucionalidade, antijuridicidade e ilegalidade quanto da
propositura do Projeto de Lei supra abordado, ocasião em que opina-se pelo PARECER CONTRÁRIO
à sua regular tramitação, visto que  redunda em inadmissibilidade jurídica em colisão com linhas(i)
mestras constitucionais;  por incorrer em vício de inconstitucionalidade formal por clara imposição de(ii)
medidas à Administração Estadual, usurpando, assim, a competência privativa do Chefe do Poder
Executivo em afronta direta ao Texto Constitucional, contrariando o princípio da simetria disposto no art.
61, §1º, II, da CF/88;  por contraria o disposto na Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as(iii)
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019; e,  com fundamento no assentado em decisões do(iv)
Supremo Tribunal Federal - no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs)
6586 e 6587, que tratam unicamente de vacinação contra a Covid-19, e do Recurso Extraordinário com
Agravo (ARE) 1267879, que resguardaram ao Estado determinar aos cidadãos que se submetam,
compulsoriamente, à vacinação, bem como a imposição de medidas restritivas previstas em lei.

 

É o parecer, salvo melhor juízo.

 

CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO CEARÁ.
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[Página de assinatura do Parecer Jurídico referente ao Projeto de Lei nº 00354/2020, de autoria da
Deputada Dra.Silvana, contendo 14 laudas.]

 

[1] 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.

 

[2] Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (...)

 

[3] Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...)

 

[4] 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.

§ 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado,
na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.            

§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações
urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a
organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

 

[5] 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. (...).

 

[6] 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. (...).
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[7] Art. 58. O processo legislativo compreende a elaboração de:

III – leis ordinárias; (...).

 

[8] Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

I-aos Deputados Estaduais; (...).

 

[9] Art. 196. As proposições constituir-se-ão em:

II – projeto:

(...)

b) de lei ordinária; (...).

 

[10] 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. (...).

 

[11] 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:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de
sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal
da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria;         

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a
organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84,
VI;            
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f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade,
remuneração, reforma e transferência para a reserva.

§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei
subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados,
com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

 

[12] Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

(...)

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

II - o voto direto, secreto, universal e periódico;

III - a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.

 

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA

JOAO PAULO PINHEIRO DE OLIVEIRA

CONSULTOR (A) TÉCNICO (A) JURÍDICO
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DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-002-02

FORMULÁRIO DA QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES
DATA EMISSÃO: 11/06/2018

MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO DE RELATORIA DATA REVISÃO: 24/01/2020

COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado JULIOCESAR FILHO

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor Deputado,

                   Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: SIM

Emenda(s): NÃO

Regime de Urgência: NÃO.

Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:

Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:
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I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

            Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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