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Institui o direito dos pacientes receberem receitas
médicas, laudos médicos, atestados médicos,
encaminhamentos e pedidos de exame, de forma digitada
ou digital, no âmbito do Estado do Ceará e dá outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ decreta:

Art. 1º – Fica instituído o direito dos pacientes receberem receitas médicas, laudos médicos, atestados
médicos, encaminhamentos e pedidos de exame, de forma digitada em computador e impresso pelo
médico ou odontólogo no momento da consulta ou atendimento nos hospitais públicos e privados,
ambulatórios, clínicas e consultórios médicos e odontológicos particulares do Estado do Ceará.

§1º – Os documentos que tratam o caput deste artigo deverão atender a todas as exigências do respectivo
Conselho de Classe Profissional.

§2º – Nos casos de atendimento emergencial externo, fica o profissional isento do atendimento ao
disposto no caput, podendo prescrever a receita com letra de forma.

Art. 2º – As receitas médicas, atestados médicos, encaminhamentos e pedidos de exame serão fornecidos
na forma digital quando exigidos pelo paciente interessado, devendo constar assinatura digital do
respectivo profissional emitente.

Parágrafo único – O paciente poderá fornecer e-mail e/ou contato de rede social, para fins de
recebimento do documento digital que trata o caput desse artigo.

Art. 3º – Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

1 de 14



Ter dificuldade para entender a letra nas receitas é reclamação constante entre os pacientes. Estes, muitas
vezes se sujeitam a ter que esperar por vários dias para serem atendidos na rede pública de saúde. Ocorre
que ao realizarem a tão esperada consulta, os pacientes, saem munidos de receitas médicas, laudos
médicos, atestados médicos, encaminhamentos e pedidos de exame, que muitas vezes, não são emitidos
de forma tão legível conforme se espera.

O fato é que o paciente, ao chegar no seu destino munido do respectivo documento emitido na consulta
realizada, enfrenta problemas, pois o farmacêutico ou qualquer outro destinatário, as vezes, não
conseguem saber o que de fato está escrito no papel. Esse fato possibilita o paciente a ter que voltar ao
profissional que emitiu a documentação inicial, obtendo gastos com passagens, deslocamentos, e ainda se
sujeitando a ter que esperar por vários dias para ter uma nova consulta, em razão da finalidade ser apenas
o simples esclarecimento do que está descrito na receita médica, no laudo médico, atestado médico,
encaminhamento ou no pedido de exame.

Vale destacar que por se tratar de documentos que muitas vezes prescrevem medicações, estas podem ser
trocadas e a situação ou enfermidade do paciente pode ser agravada, em razão do documento não estar
absolutamente legível.

Sem dúvidas, a presente propositura, se posta em prática, facilitaria a vida dos nossos cearenses que
muitas vezes precisam enfrentar as enormes filas de espera da rede pública de saúde.

No Estado do Mato Grosso do Sul, “a Defensoria Pública entrou com Ação Civil Pública (ACP),
requerendo o cumprimento da lei estadual que obriga médicos a digitar e imprimir receitas, com a
finalidade de torná-las legíveis. A decisão para a ACP movida contra o Estado, o Município de Campo
Grande, a Santa Casa e o Conselho Regional de Medicina (CRM), foi favorável”.

“De acordo com o defensor público que ajuizou a ação, Amarildo Cabral, os problemas com receitas
médicas manuscritas são frequentes e podem causar prejuízos aos pacientes. Segundo a determinação do
juiz Amaury da Silva Kuklinski, as prescrições ilegíveis podem resultar na troca de medicamentos ou no
seu uso indevido, o que pode ser fatal para o paciente e motivar penalidades judiciais, já que, entre
milhares de nomes de marcas de medicamentos, muitos são parecidos, embora tenham princípios ativos
totalmente diferentes”.

“Conforme a sentença, a pena para o descumprimento é o pagamento de multa de R$ 500 (quinhentos
reais) aos atendidos que demonstrarem a semelhança entre os medicamentos vendidos errados, exames
realizados no lugar de outro, ou qualquer prejuízo causado pela dificuldade em compreender a
prescrição”. Conforme pode ser encontrado na matéria - 
https://correiodoestado.com.br/cidades/lei-que-obriga-medicos-a-digitar-e-imprimir-receitas-deve-ser-cumprida/213097

Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da importância deste
projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente propositura.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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CUMPRIR PAUTA. 

EVANDRO LEITAO_

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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CONSULTORIA JURÍDICA
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PROJETO DE LEI Nº 00268/2020

                            AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

                                        MATÉRIA: “INSTITUI O DIREITO DOS PACIENTES
RECEBEREM RECEITAS MÉDICAS, LAUDOS MÉDICOS, ATESTADOS
MÉDICOS, ENCAMINHAMENTOS E PEDIDOS DE EXAME, DE FORMA
DIGITADA OU DIGITAL, NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

PARECER

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará encaminha
para análise e pronunciamento desta Procuradoria o Projeto de Lei n.º 268/20, de Autoria do
Excelentíssimo Senhor   que Deputado André Fernandes “Institui o direito dos pacientes receberem
receitas médicas, laudos médicos, atestados médicos, encaminhamentos e pedidos de exame, de

, nos seguintesforma digitada ou digital, no âmbito do Estado do Ceará e dá outras providências”
termos:

Art. 1º – Fica instituído o direito dos pacientes receberem receitas médicas, laudos
médicos, atestados médicos, encaminhamentos e pedidos de exame, de forma digitada
em computador e impresso pelo médico ou odontólogo no momento da consulta ou
atendimento nos hospitais públicos e privados, ambulatórios, clínicas e consultórios
médicos e odontológicos particulares do Estado do Ceará.

§1º – Os documentos que tratam o caput deste artigo deverão atender a todas as
exigências do respectivo Conselho de Classe Profissional.

§2º – Nos casos de atendimento emergencial externo, fica o profissional isento do
atendimento ao disposto no caput, podendo prescrever a receita com letra de forma.

Art. 2º – As receitas médicas, atestados médicos, encaminhamentos e pedidos de
exame serão fornecidos na forma digital quando exigidos pelo paciente interessado,
devendo constar assinatura digital do respectivo profissional emitente.

Parágrafo único – O paciente poderá fornecer e-mail e/ou contato de rede social, para
fins de recebimento do documento digital que trata o caput desse artigo.
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Art. 3º – Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Na justificativa, o autor argumenta:

“Ter dificuldade para entender a letra nas receitas é reclamação constante entre os pacientes. Estes,
muitas vezes se sujeitam a ter que esperar por vários dias para serem atendidos na rede pública de saúde.
Ocorre que ao realizarem a tão esperada consulta, os pacientes, saem munidos de receitas médicas, laudos
médicos, atestados médicos, encaminhamentos e pedidos de exame, que muitas vezes, não são emitidos
de forma tão legível conforme se espera.

O fato é que o paciente, ao chegar no seu destino munido do respectivo documento emitido na consulta
realizada, enfrenta problemas, pois o farmacêutico ou qualquer outro destinatário, as vezes, não
conseguem saber o que de fato está escrito no papel. Esse fato possibilita o paciente a ter que voltar ao
profissional que emitiu a documentação inicial, obtendo gastos com passagens, deslocamentos, e ainda se
sujeitando a ter que esperar por vários dias para ter uma nova consulta, em razão da finalidade ser apenas
o simples esclarecimento do que está descrito na receita médica, no laudo médico, atestado médico,
encaminhamento ou no pedido de exame.

Vale destacar que por se tratar de documentos que muitas vezes prescrevem medicações, estas podem ser
trocadas e a situação ou enfermidade do paciente pode ser agravada, em razão do documento não estar
absolutamente legível.

Sem dúvidas, a presente propositura, se posta em prática, facilitaria a vida dos nossos cearenses que
muitas vezes precisam enfrentar as enormes filas de espera da rede pública de saúde.

No Estado do Mato Grosso do Sul, “a Defensoria Pública entrou com Ação Civil Pública (ACP),
requerendo o cumprimento da lei estadual que obriga médicos a digitar e imprimir receitas, com a
finalidade de torná-las legíveis. A decisão para a ACP movida contra o Estado, o Município de Campo
Grande, a Santa Casa e o Conselho Regional de Medicina (CRM), foi favorável”.

“De acordo com o defensor público que ajuizou a ação, Amarildo Cabral, os problemas com receitas
médicas manuscritas são frequentes e podem causar prejuízos aos pacientes. Segundo a determinação do
juiz Amaury da Silva Kuklinski, as prescrições ilegíveis podem resultar na troca de medicamentos ou no
seu uso indevido, o que pode ser fatal para o paciente e motivar penalidades judiciais, já que, entre
milhares de nomes de marcas de medicamentos, muitos são parecidos, embora tenham princípios ativos
totalmente diferentes”.

“Conforme a sentença, a pena para o descumprimento é o pagamento de multa de R$ 500 (quinhentos
reais) aos atendidos que demonstrarem a semelhança entre os medicamentos vendidos errados, exames
realizados no lugar de outro, ou qualquer prejuízo causado pela dificuldade em compreender a
prescrição”. Conforme pode ser encontrado na matéria -
https://correiodoestado.com.br/cidades/lei-que-obriga-medicos-a-digitar-e-imprimir-receitas-deve-ser-cumprida/213097

Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da importância deste
projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente propositura.

2. FUNDAMENTAÇÃO JURIDICA

2.1. Constitucionalidade Formal

Tem-se a inconstitucionalidade formal propriamente dita, quando há uma inobservância do devido
processo legislativo exigido para a formação do ato. Essa inconstitucionalidade quando ocorre na fase de
iniciativa, onde a lei contém vício formal subjetivo, ou seja, quando a elaboração do ato legislativo se dá
por autoridade que não possui competência para legislar sobre a matéria.
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Verifica-se a inconstitucionalidade formal propriamente dita quando ocorre algum tipo de vício no
processo de formação das normas, seja no processo legislativo de sua elaboração, seja em razão de sua
elaboração por autoridade incompetente.

A inconstitucionalidade formal orgânica decorre da inobservância da competência legislativa para a
elaboração do ato normativo, sendo   preciso observar de quem é a competência legislativa para
elaboração do Projeto de Lei.   Neste sentido, a distribuição de competência está expressamente
distribuída na Carta Magna, mormente o princípio federativo designado em seus artigos 1º[1] e 25, §
1º[2], que assegura a autonomia legislativa dos entes federativos, desde que respeitados os preceitos e
princípios estabelecidos em seu texto. 

A proposição apresentada apenas dos preceitos já mencionados, de forma a determinar que os 
PACIENTES RECEBAM RECEITAS MÉDICAS, LAUDOS MÉDICOS, ATESTADOS
MÉDICOS, ENCAMINHAMENTOS E PEDIDOS DE EXAME, DE FORMA DIGITADA OU

 do mesmo modo como fez o Estado do MatoDIGITAL, NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ,
Grosso do Sul, através da Lei nº 3.329 de 29 de dezembro de 2008, de conteúdo bastante similar ao ora
apresentado, conforme inclusive disposto na justificativa do projeto em tela.

Ocorre que, muito embora detenham os Estados membros de competência para legislar sobre a proteção e
defesa da saúde, além da responsabilidade por dano ao consumidor (ex-vi do art. 24, VIII e XII da
Constituição Federal), cujas matérias são correlatas, a proposição vai mais além e adentra em
competência da União, senão vejamos:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...) XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
 (grifo nosso)qualificações profissionais que a lei estabelecer;

......................................................................................................

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

 XVI – organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de
profissões; (grifos nossos)

Nesse sentido, verificamos de forma cristalina que, embora seja louvável a preocupação do ilustre
parlamentar, levando-se em conta o que dispõe o art. 22, inciso XVI, da Constituição Federal/88,
verifica-se que o tema aqui abordado está restrito à competência legislativa privativa da União.

E oportuno destacar que foi editado, no âmbito nacional, o Decreto nº 20.931/32, ainda em vigor, que
“Regula e fiscaliza o exercício da medicina, da odontologia, da medicina veterinária e das profissões de
farmacêutico, parteira e enfermeira, no Brasil, e estabelece penas”, determinando o que se segue, in
verbis:

Art. 1º O exercício da medicina, da odontologia, da medicina veterinária e das
profissões de farmacêutico, parteira e enfermeiro, fica sujeito à fiscalização na forma
deste decreto.

(...)

 Art. 15 São deveres dos médicos:

(...)
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b) escrever as receitas por extenso, legivelmente, em vernáculo, neIas indicando o uso
interno ou externo dos medicamentos, o nome e a residência do doente, bem como a
própria residência ou consultório;

(...)

 Art. 30 O cirurgião-dentista somente poderá prescrever agentes anestésicos de uso
tópico e medicamento de uso externo para os casos restritos de sua especialidade.

Em verdade, as normas acima transcritas, todas editadas pela União, demonstram essa competência,
exatamente porque “estabelecem condições para o exercício de profissões”.

Destarte, o presente projeto de lei não guarda compatibilidade material com a Constituição
Federal, sofrendo de vício insanável de inconstitucionalidade, pois adentra em matéria de
competência legislativa privativa da União.

CONCLUSÃO

Face ao exposto, somos de PARECER CONTRÁRIO à regular tramitação do Projeto de Lei nº
 de Autoria do Excelentíssimo Senhor  por encontrar-se em268/20, Deputado André Fernandes,

flagrante vício de inconstitucionalidade.

É o parecer que submetemos à consideração superior.

Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

 

 

         

 

 

 

 

 

 

[1]  Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos.

[2] 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.
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SULAMITA GRANGEIRO TELES PAMPLONA

ANALISTA LEGISLATIVO
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CONSULTORIA JURÍDICA

DESPACHO
27/10/2020

De acordo com o parecer.

Encaminhe-se ao Senhor Procurador Geral.

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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De acordo com o parecer.

Encaminhe-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação..

RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

PROCURADOR
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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 João Jaime

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 ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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