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PROJETO DE LEt N. s94l2019
PROPONENTE: DEPUTADA JOANA DARC

RELATOR: DEPUTADO DELEGADO PÉRICI.ES

DlSPÕE sobre a inclusão cle procJutos de

origem orgânica ou de basc

agroecológica na alimentação fornecida
aos pacientes dos hospitais da rccle

estadual.

PARECER

I- REt.ATóRIO

No dia 19 de setembro de 201-9, a ilustre Deputada Joana Darc apresentou
o Projeto de Lei de ns. 594/?-0I9, que dispöe sobre a inclusão gradativa cle proclutos de
origem orgânica ou de base agroecológica na alimentação fornecicla aos pacientcs clos
hospitais da rede estadual amazonense.

A justificativa do refe rido projeto encontra-se anexa.

O presente projeto foí incluído em reuniões ordinárias, tendo permanccido
en1 pauta, não tcndo recebido quaisquer emendas.

Seguindo o Processo Le¡¡islativo, os autos foram encaminhaclos a esta
Comissão de Constituição, Justiça e Redaçäo para reanálise cle seus aspcctos
constitucional, legal e jurídico, nos termos do disposto no Art, 27, inciso l, alínca ,,â,,

c/c Art. L27, $Ia, inciso lll, do Regimento lnternol.

É o breve relatório. passo a opinar.

il - FUNDAMENTAçÃO

A proposta da Deputada.Joana Darc visa obrigar hospltais c.la rede ¡rública c
privada do Estado do Amazonas a fornecer, na alimentaçäo de seurs pacicntes,
procJutos de origem orgânica ou de base agroecológica.

' Arl' 2.7' As Comissões Tócnicas Permanentcs exerccm os procedimentos firnraclos rìo art. 26 dcste
Regimerrto, nos limitcs estabclecidos na ConstituiÇão EstadL¡al, com as seguintcs c.lcnominaÇõt:s e
abrangências temáticas: l- Comissão de Constituição, Justiça e Rerlação: a) aspecto const.itucional,
legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa rlc proposições sujeitas à apreciação da AsscmSleia e
de matérias que lhe sejam encaminhadas.

^(1.'127, 
(...) 5lt'A proposição é despachada às comissõcs pelo Presicienl.e cJa Assemtrlcia, obcdcconcJo

aos scguintes procedinrcntos: (...) lll --distribuição da matória às comissõcs pernlanontcs. inici;rncjo a
análise pela Comissão de Constituição, Justiça e tìcCação, que cfetLra o ex;rmo dc aclnrissitrilictarJe
jurídica c lergislativa, salvo exceçõcs contidas neste Regimento.
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Tal inserção dar-se-ia de forma grad ativa, consoante dispöc os incisos
$1e do projeto, a saber:

Art. Le. os lrospitais das redes púbrìca e privacJa cro Estacro cro

Amazonas fornccerão produtos dc origem orgânica ou cre basc
agroccológica na alimcntação aos seus pacientes,

Parágrafo único. A aquisição dos procJutos alimcntícios clcscrìtos no
caput para a alimentação cJos pacicntes ocorrcrá da seguintc forma
escalonada c gradual:

| - nos doze (12-) primciros meses da vigôncia desta lci, deverá
compor um pcrccntLtal mínimo de30%;

ll - nos doze (12) mcscs subscquentes, o percentr-ral mínimo scrá cJc

50%; e

lll - a partir do 25q nrôs, o pcrccntual mírrimo de conrpra clos

produtos orgânicos e de basc agroccológica será dcTO%.

Consoante Justificação, a Autora dcstaca a necessidade de melhorar a

qualidade da alimentação que é servida aos pacientes dos hospitais da recle pública e
privada de saúde do Estado do Amazonas, mormente se lcvar em consideração que os
alimentos orgânicos reúnem mais vitaminas, minerais e outros nutrientcs, em
comparação com aqueles cultivados no âmbito da agricultura tradicional.

A Proponente defcnde, ainda, a constitucionalidade do projeto,
fundamentando a proposição em exame no art.2-4, inciso Xll, cia Constituiq:ão Fcderal,
que atribui aos Estados a competência concorrente para lcgislar sobre proteção e

defesa da saúde.

lnobstante o louvável intuito e o alcance social que a norma estadual
poderia trazer à aos pacientes de hospitais públicos e privados, no âmbito clo Estado

do Amazonas, após detida análisc dos autos, vislumbra-se quc csta proposição
encontra obstóculos para seu devido prosseguimento, senão vejamos.

tange aos hospitais públicos da rede de saúde amazonense, dispõe sobre a

organização e funcionamento da estrutura administrativa da Secretaria de Estado de

Saúde - SUSAM, impondo obrigaçöes e responsabilidadcs administrativas ao Executivo.

Ocorre que as iniciativas dc lei que tratem da estruturação c atribuição clos

órgãos da administração direta competcm, exclusivamente, ao Chefe do l)ocler
Executivo Estadual, nos termos do art.33,51,p, inciso ll, alínea "e", da constituição do

Estado do Amazonas2.

2 nrt. :: (,,.)

5 1". São dc iniciativa privativa clo Governador do EstatJo leìs quc
ll- disponham sobrc:
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Ademais, o artigo 54 d a Constituição Amazonensc prcvô as atribu
privativas do Chefe do Executivo, irrcluindo a direção superior da administraÇão c a

competência para dispor sobre a sua organização e seu funcionamento3.

Neste cenário, não se discute a nobrc intenção da Parlamentar em ¡;arantir
a qualidade dos alimentos fornecidos aos pacientes, quando em tratamento lrospitalar
na rede pública estadual, o que, por certo, inclui o fornecinrento de alimcntos
saudáveis, livres dc quaisquer substâncias potencialmcnte prejudiciais à saúde.
Entretanto, resta evidente que a presente proposição invadc a compctôncia privativa
do Poder Executivo para legislar sobre a matéria, eis que impöe obrigaçõcs c
responsabilidades à Secretaria de Estado dc Saúde - SUSAM c dcmais órgãos da recle
pública cle saúde, consistente na obrigatoriedade dc aquisição e fornecimento cje

alimentos específicos e de origem orgânica.

Apesar de não criar expressamente órgãos ou cargos públicos, ó

incontestável que a propositura atribui novos dcveres a órgãos do Estado, quc,
claramente, demandam a atuação da Administração pública.

Esse posicionamento é corroborado pelo Excelso Supremo Tribunal l,cdei"al

ao longo do tempo, não havendo posição jurispruclcncial consolidada quc poderia
descaracterizar a fundamentação exposta até o presentc momento, con lorme
elucidam os seguintes julgados:

AçÃO DTRETA DI tNCONSTt]'r.JClONAr.tDAD[. l.Ll At.AGONA N. 6.L53,
DE 11 DE: MAIO DE 2000, QUE CRIA O PROGRAMA DE t"Eil-UllA Dt:

JORNAIS E PERIÓDICOS EM SALA DE AUI.A, A SIR CUMPRIDO PEI-AS

ESCOLAS DA RIDI OTICIAL E P/\RTICULAR DO IS]-ADO DE AIAGOAS.
1. lniciativa privativa do Chcfc do poder Exccutivo Estadual para
legislar sobrc organização administrativa no åmbito clo Fstaclo. 2, l.ei
dc iniciativa parlanrentar que afronta o art. 61, g t e, inc. ll, alínr:a c,
da Constituição da Rcptiblica, ao altcrar a atribuição cla Setcrctaria clc
EdLrcação do Estado dc Âlagoas, princípio da simetria fecleratìva Ce

direta de inconstitucionalidade jLrlgada procedente,(ADl 7-3?.9,

Rclator(a): Min, CÁRMEN l.úClA,'lribunal pleno, julgado cm
1 41041201.0, DJc-11,6 Dtvut.c 24-06-2010 puBLtc 25-06 z0:LO EVtINt"
VOt-02407-01 PP 00154 LEXSTF v.32, n.380,201.0, p.30 42. tì"1-v.99,
n.900, 201"0, p. 143 150)

b) criação, estruturaÇão, atribuições dos Órgãos cla acJministração direta, das cmpresas pLiblicas, das
sociedades de economia mista, das autarquias e das fLrncjações instituídas pclo PocJer Público,
I nrt. 5¿. Compete privativamente ao Governaclor ao [stado:
ll- exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a clireção slrpe rior da administração estaclLral;
lll - iniciar o processo legislativo, na forma c nos casos previstos nesta constituição;
Vl - dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da administração cstadual (...);
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DIREITO CONiSrll UCIONAt-, AcR^VO tN r[:RNO IM tìt:CtJ
I]XTRAORI)INARIO COM AGRAVO, CONTROI.I: DE
coNS'r|TUC¡ONAilDAt)F. VíCtO Dt: il\ltct^t-ivA. tNs nTtJtÇ^o Dr:
PROGRAMA DI SAÚDr. púr]r.rcA. rNrcr^'flv^ prìrv^r-rvA r)o por)ËR
EXECUTTVO. ACÓRD^O DO TRtBUNAt. t)E ORtct:M QUI St. At.tf\|.tA À
JURISPRUDF.NCIA DO STF. pRt:CËDËNTES. 1. S -jqrisp_¡udê_qciq {q
5qp_!'-eu_o. -r-riþr¡nol_tc_der_ef ó,.fl¡¡ne¡o_¡qnt!d_q dç gs¡_j¡çqn-s!j!uç!9¡a!
!ej-d.ç_in!çii¡!rt¿q-do-,pq_dçr-lggis[atjyo,q¡¡9 d,qsqqcade!q_qqmqfì!o-çte
.d_e_sp-e¡6 _p ú b [!cas qm._¡qtf ¡i.q _d e in iciq!ìvq d S,chele _ rJ o-. podet
E¡ççVlLvq, .þqry _çomq .a_Þ!en!ou. .ser_ {q- qq¡pe_rô¡ç!a._"(q poder
.EXqC'¡!i,v_o_ lels q¡¡e e5t¡utu¡qm qu_al-tglCr!_ólgõ.q_s au ¡ec¡etp¡-!as {¡1
qd!'l-iliflrSçõq públ!çq. 2. Agravo intcrno provido, a lim clc nc¡1ar
provimcnto ao rccurso cxtraordin¿irio. (ARF 7B4Sg4 Aglì, lìclator(a):
Min. MARCo AURÉL.to, Relator(a) p/ Acórc1ão: Min. RoBERTo
BARROSO, Primcira 'ftrrma, julgado em OBIOBI?.017, ACóRDÃO
ELETRÔNtCO DJc-229 DtVUt.c 05 10.2017 pUUilC 06-10 2-017)

Em sendo asslm, mesmo sc tratando de projeto de lei que visa suprir os
anseios sociais pela prestação de alimentos mais saudáveis no âmbito hospitalar
amazonense, o que é dever do Estado, tal como prcccituado no art,:tg6 rJa

Constituiçäo Federala, nem mesmo eventual sanção do Chefc do poder Executivo teria
o condão de suprimir o vício formal quanto à iniciativa de deflagração deste processo
legislativo, visto que insanável a mácula que o acoberta.

Outrossim, ó oportuno salientar que a caracterização do vício rie iniciativa
no processo legislativo também implica na violação ao princípio da scparação e

independência dos Poderes, com previsão no artigo 14 da Constituição Estaduals.

N a' esteira rleste entcndimento, dcstacam-se os scguintes preccclcntcs:

AÇÃO DTRETA Dt TNCONSTTTUCTONAUDAD[. Rr:ALtZAÇnO Or rXnn¡rs
MÉDICoS E oDoNI.oI.ÓGICoS NoS AI.UNoS DA REDI PI.,BIICA DI.
ENStNO. MATÉRtA REt.AltVA À OnCnrurznÇ^o ADMtNtsTRA.Ì.tvA.
ATRtBUtçÕtS F NA t:STRUTURAÇÃO DA SECREI-AfìtA MUNlCtpAt. Dt:
SAÚDE. INICATIVA PRIVATIVA Do CHEFE Do [XECU.IIVO. VícIo DE
lNCoNSTlrucloNAl-IDADE t-oRMAl-. i.. A inciativa dc leis quc rr¿rtam
de questõcs atinentes à organização ãdministrativa, notaclamcntc
accrca das atribuiçõcs c estruturação da Sccretaria Municipal dc

llll'å;l ïJ:i"i :",ii]:::':.:":":itîîi îï' ;::'fl: *'ï,i: i:
constituição FstadLral -- normas quc se aplicam aos entcs municipais
cm dccorrôncia do principio da simetria.2-, padece devícin formal de
inconstitucionalidade a Lei n. Z.3ZO/j.2, clo Município pedro
Leopoldo, que, ao impor ao poder Executivo a realização de exames
médicos e oclontológicos nos alunos da rede pública de ensino,

'Art. 1-96, A saúclc é dircito de todos e cJcvcr do F-stado, garanticlo mccJiantc políticas socìais c
econômicas que visem à redução do risco de doorça c <je or-rtros agravos c ao accsso universal c
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e rccupe ração.
tt Art. 1.4. São podcrcs do Estado, independenl.es e lrarmôrricos cntre si, o l.cgislativo, o [:xccutivo e o
Judiciário, rrão podendo o invcsticlo na função de um exerccr a clo outro otr dclcgar atribLrições, salvo as
exceções ¡:revistas nesta Constituição.
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trata de matéria afeta à organização administrativ a, trsurpat'ìdo
competência legislativa privativa do Chefe do poder fixecutivo, (TJ-
MG - Ação Direta de lnconst.: 10000130867096000 MG, rìelator:
Bitencourt Marcondcs, Data de jLrlS¡amento: ?-610212üa, órgão
[special / ÓneÃO ESpECt/\t-, Data de publicação: 14l03l2o14).

AÇÃO DTRETA DE tNCONST|TUCtONAL|DADE. LEt MUNtCtpAL Ne
3.140120T7, DO MUNICíPIO DE ALVORADA, QUE OBRIGA A I.IXAÇÃO
EM LOCAI VISíVEI DO NOM[, DO I-IORÁRIO DE TRARAI.I-IO, DA
FUNÇÃO E DA ESPÍ:CIALIDADE DOS PROFISSIONAIS QUE AlIJAM NOS
ERVIÇos DE sAÚD[. cRtAÇÃo DF ATRrBurÇÕrs À sricRITARt/\

MUNICIP,AL DE SAÚDE. VíCIO DE INICIATIVA CONFIGURADO.
MATÉRIA QUE COMPETE AO CHEIE DO PODËR EXECUTIVO LEGISLAR
pRtvATtvAMENTF, VTOLAÇÃO AO pRtNCípto DA SEpARAÇÃO Ë

IN DEPE N DÊNCIA DOS POD E RES. IN CONSTI UCIO NALIDADI:
P R o C LA M A D A. Bcd qc¡_{e_rnc s¡-s_t Llusþ Lajrd e d_e f qryal,- p-p r*v icip__d e
þ!_ciativale!mqnlçip_aj_p¡-qp_o_qt_q_pqLs_tqdsr_!Seiilaliys-_q!¡e _cj!e
atribuiç-õ_qsj=5eqrS!aria _!Lu¡!-CrpAt__d,e_åSúde,_p-_o_r,qqqnt.o__S.ã-o_*{e
inicjqtjy-a p1i_vqli1l_a.__do _Çh_çf-e_ dq *|qder F¡g.qu_t_iLo_-,_qt_- le_is*-_qve_

_digppnham_s-qþ_rç_c_nsç_Aa,_ç__try!U!:.?çã,o_e__qttiþ!l!C_õ_ç_¡_dç_pIe,ãq9_dS

AdmitistLqçê!2 P-úþl!C,S (arr. 60, inc. il, atínea d , da Constituição
Estadual). Por conseguinte, !.qmþ,é-!fr_l-e.9tq_-çqlac*t-el]l-ed_a- qte.!q-?_..i.S

p¡j¡çlpi_o_-d_a_lep*qMã9_e_ ind_çpe-ndê¡,C!e*d-qs-!q_d_e_r-qs, no âmbito
municipal, consagrado nos arts.8e, caput, e 10 da Const.il"t.rição
Estadual. JUt.cARAM pROCFDENTT-. UN^NtME. (Acão t)ireta de
lnconstitucionalidade Ns 70076S99430, Tribunal pleno, T'ribunal dc
Justiça do RS, Relator: Luiz Fclìpe Brasil Santos, Julgado em

sloT 12018)

No mesmo sentido, impende destacar o Parecer Técnico proferido pela

Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, quando da

apreciação do Projeto de Lei de n, 4691201,9, proposto pelo Deputado Fabrício

Gandini, que trata de tema idêntico ao ora apreciado, verbis:

"Com efeito, a determinação estabelecida na proposição

consubstancia-se em obrigação a ser cumprida pelos hospitais da

rede pública de saúde, caracterizando, neste caso, interferência
indevi na ge_slAq_._daAdnt j.nrslracêo_PLtþlua*--ESlaçl_uql,--_p_o_t

ingge¡¡!a !_S _!gntlalo*9_q_d_¡-þþ_!¡ativot_p-o-J_ellf¡¡¡pd-q_r, rna_té¡a
. Iqgervada a9-Pqç|-er-!.LSçr.lt.ly,q-, pois influencia na sua atuação e no

setl fr;;;amcnto e imptica em attcração sr¡bstanciat nas

atribuições de seus órgãos c scus respcctivos servidores c,

consequentemente, infringe o comando constitucional citado,

_e v_!_dç¡ Sr-A!{o_ lan þ é m a o f e n s a p _ 
p ri n cíplo-{q_S-_e_p at a C õ 9_d S_q

p,9_d.91_e:".

Noutro giro, ainda em relação à obrigação de hospitais fornecerem
alimentos de origem orgânica aos seus pacientes, no que tange ao direcionamento do
referido comando normativo aos hospitais privados amazonenses/ vislumbra-se
interferência estatal indevida na livre iniciativa, a qual figura, a um só tempo,

CCJR
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lsso porque a proposta impl ica na obrigação de hospitais privad
adquirirem e fornecerem aos seus pacierrtes produtos específicos e de origem
determinada, fato este capaz de influcnciar no modo de operação desses
estabelecimentos privados, encarecendo os seus cu.stos, alterando sua dinâmica
comercial e retirando dos seus gestores a autonomia e a liberdade cle gerenciar suas
atividades econômicas, vez que a decisão sobre adquirir determinados proclr.rtos, em
detrimento de outros, deve continuar na órbita de oportunidade e conveniência dos
particulares, sob pena configurar interferência indevida do poder público nos negócios
p rivados.

Assim, em que pese a salutar intenção do projeto de lei, verifica-se afronta
ao princípio constitucional da reserva de administração, o que impede a ingerência
normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência
administrativa do Poder Executivo, assim como violação ao princípio constitucional da
livre iniciativa.

Cuida-se, pois, de iniciativa reservada ao Governador do Estaclo do
Amazonas, não podendo esta Casa de Leis tomar a iniciativa de projetos que visem
dispor sobre estruturação e atribuições da Administração Estadual, sob pena de eivar
de inconstitucionalidade o texto legal daí decorrente.

ill - coNclusÃo

Diante do exposto, havendo óbice de ordem constitucional, M/\NIFESTO
VOTO DESFAVORÁVE t; aprovação do projeto de Lei n.594lZOt9,

É o parecer,

mbro de 201"9.

DEPUTADO ELEGADO PÉRICIES

Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR

Relator
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