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Ficam anistiadas as multas aplicadas a todos
estabelecimentos comerciais cujas demandas ou atividades
foram classificadas como essenciais e não essenciais, no
período de vigência do Decreto Legislativo nº 543, de 03 de
março de 2020 que reconheceu estado de calamidade pública
no âmbito do Estado do Ceará.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO CEARÁ DECRETA:

Art. 1º – Ficam anistiadas as multas aplicadas a todos estabelecimentos comerciais cujas atividades
foram classificadas como essenciais e não essenciais, no período de vigência do Decreto Legislativo nº
543, de 03 de março de 2020 que reconheceu estado de calamidade pública no âmbito do Estado do
Ceará.

Parágrafo único – A anistia que trata o caput deste artigo se estende também aos motoristas e
motociclistas que tenham sido multados no território cearense.

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

                        É sabido que a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou situação de pandemia e a
Assembleia Legislativa do Ceará, por meio do Decreto Legislativo nº 543, de 03 de março de 2020,
reconheceu, nos termos do art. 65, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, estado de calamidade
pública no Estado do Ceará, exatamente por conta da pandemia do novo coronavírus.

                        Dias depois, o Tribunal de Justiça do Ceará, o Ministério Público do Estado do Ceará, a
Defensoria Pública do Estado do Ceará e as Secretarias do Estado do Ceará, com exceção da Secretaria
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Estadual de Saúde, desenvolveram planos de contingência e/ou de alguma forma promoveram atos com o
objetivo de promover contenção de despesas, o que demonstra que a saúde pública tem sido prioridade
em diversos segmentos.

                        Os estabelecimentos comerciais também estão tendo que enfrentar dias ruins. Estes
tiveram que se curvar a sucessivos decretos emitidos pelo Poder Executivo Estadual, o que resultou no
fechamento das portas dos seus respectivos estabelecimentos, se obrigando ainda a terem que demitir boa
parte dos seus empregados, como é o caso dos restaurantes que no início de abril deste ano já haviam
demitido cerca de 24 mil trabalhadores no Ceará, conforme noticiou o jornal Diário do Nordeste em
matéria intitulada "Restaurantes já demitiram cerca de 24 mil trabalhadores no Ceará”.

                        Além de serem obrigados a fecharem suas portas, os estabelecimentos comerciais estão
sendo aterrorizados com a possibilidade de serem multados diariamente no valor total de até 50.000,00
(cinquenta mil reais) em caso de descumprimento da medida do Poder Executivo do Estado do Ceará,
conforme estabeleceu o artigo 1º, parágrafo 12 do Decreto Estadual nº º33.519, de 19 de março de 2020
que determinou o fechamento dos estabelecimentos comerciais, vejamos:

Art. 1º. Em caráter excepcional, e por se fazer necessário intensificar as medidas de
restrição previstas no Decreto n.º 33.510, de 16 de março de 2020, que decretou situação
de emergência em saúde no Estado para enfrentamento da infecção pelo novo coronavírus,
fica suspenso, em território estadual, por 10 (dez) dias, a partir da zero hora do dia 20 de
março de 2020, passível de prorrogável, o funcionamento de:

[...]

§ 12. O descumprimento do disposto neste artigo ensejará ao infrator a aplicação de multa
diária de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção de medidas como
a apreensão, a interdição e o emprego de força policial.

                       Nesse caso, sofrer três sanções em razão do mesmo fato (depreciação dos produtos; a
impossibilidade de exercer a atividade de comércio; e a possibilidade de ainda serem multados em
até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) diariamente) é absolutamente injusto para com as pessoas
que necessitam da atividade de comércio, principalmente diante da crise vivenciada nesses últimos
dias em razão da pandemia decretada em todo o mundo.

            Por fim, cumpre ressaltar que o Estado do Ceará tem sinalizado que a economia do Estado será
retomada a partir do início de junho do corrente ano e a anistia mostra-se necessária para que os
estabelecimentos comerciais consigam retomar as atividades de comércio normalmente, visto que os
mesmos já sofreram danos naturais e até irreparáveis com a suspensão das suas atividades.

            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)

2 de 25



  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  DESPACHO

  Descrição:   LEITURA NO EXPEDIENTE

  Autor:  99725 - EVA SARA STUDART ARAÃšJO PEREIRA

  Usuário assinador:  99623 - EVANDRO LEITAO_

  Data da criação:  03/06/2020 10:39:20  Data da assinatura:  03/06/2020 10:42:57

PLENÁRIO
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CUMPRIR PAUTA. 

EVANDRO LEITAO_
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PROCURADORIA LEGISLATIVA

PARECER TÉCNICO-JURÍDICO

PROJETO DE LEI Nº 151/2020

AUTORES: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

EMENTA: FICAM ANISTIADAS AS MULTAS APLICADAS A TODOS OS
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CUJAS DEMANDAS OU ATIVIDADES FORAM
CLASSIFICADAS COMO ESSENCIAIS E NÃO ESSENCIAIS, NO PERÍODO DE VIGÊNCIA
DO DECRETO LEGISLATIVO N° 543, DE 03 DE MARÇO DE 2020 QUE RECONHECEU
ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ

RELATÓRIO

Submete-se à apreciação da Procuradoria desta Casa de Leis, com esteio no Ato Normativo 200/96, em
seu art. 1º, inciso V, a fim de emitir-se parecer técnico-jurídico quanto à sua constitucionalidade,
legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, o Projeto de Lei nº 151/2020, de autoria do
Excelentíssimo Deputado André Fernandes, consubstanciado nos seguintes termos:

Art. 1° – Ficam anistiadas as multas aplicadas a todos estabelecimentos
comerciais cujas atividades foram classificadas como essenciais e não
essenciais, no período de vigência do Decreto Legislativo n° 543, de 03 de
março de 2020 que reconheceu estado de calamidade pública no âmbito do
Estado do Ceará.

Parágrafo único – A anistia que trata o  deste artigo se estende tambémcaput
aos motoristas e motociclistas que tenham sido multados no território
cearense.

Art. 2° – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Na justificativa, o parlamentar argumenta:

É sabido que a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou situação de
pandemia e a Assembleia Legislativa do Ceará, por meio do Decreto
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Legislativo n° 543, de 03 de março de 2020, reconheceu, nos termos do art.
65, da Lei Complementar Federal no 101, de 2000, estado de calamidade
pública no Estado do Ceará, exatamente por conta da pandemia do novo
coronavírus.

Dias depois, o Tribunal de Justiça do Ceará, o Ministério Público do Estado
do Ceará, a Defensoria Pública do Estado do Ceará e as Secretarias do
Estado do Ceará, com exceção da Secretaria Estadual de Saúde,
desenvolveram planos de contingência e/ou de alguma forma promoveram
atos com o objetivo de promover contenção de despesas, o que demonstra
que a saúde pública tem sido prioridade em diversos segmentos.

Os estabelecimentos comerciais também estão tendo que enfrentar dias
ruins. Estes tiveram que se curvar a sucessivos decretos emitidos pelo Poder
Executivo Estadual, o que resultou no fechamento das portas dos seus
respectivos estabelecimentos, se obrigando ainda a terem que demitir boa
parte dos seus empregados, como é o caso dos restaurantes que no início de
abril deste ano já haviam demitido cerca de 24 mil trabalhadores no Ceará,
conforme noticiou o jornal Diário do Nordeste em matéria intitulada
"Restaurantes já demitiram cerca de 24 mil trabalhadores no Ceará”.

Além de serem obrigados a fecharem suas portas, os estabelecimentos
comerciais estão sendo aterrorizados com a possibilidade de serem multados
diariamente no valor total de até 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de
descumprimento da medida do Poder Executivo do Estado do Ceará,
conforme estabeleceu o artigo 1o, parágrafo 12 do Decreto Estadual n°
33.519, de 19 de março de 2020 que determinou o fechamento dos
estabelecimentos comerciais, vejamos:

Art. 1°. Em caráter excepcional, e por se fazer necessário intensificar as
medidas de restrição previstas no Decreto n.o 33.510, de 16 de março de
2020, que decretou situação de emergência em saúde no Estado para
enfrentamento da infecção pelo novo coronavírus, fica suspenso, em
território estadual, por 10 (dez) dias, a partir da zero hora do dia 20 de
março de 2020, passível de prorrogável, o funcionamento de:

[...]

§ 12. O descumprimento do disposto neste artigo ensejará ao infrator a
aplicação de multa diária de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem
prejuízo da adoção de medidas como a apreensão, a interdição e o emprego
de força policial.

Nesse caso, sofrer três sanções em razão do mesmo fato (depreciação
dos produtos; a impossibilidade de exercer a atividade de comércio; e a
possibilidade de ainda serem multados em até R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais) diariamente) é absolutamente injusto para com as pessoas
que necessitam da atividade de comércio, principalmente diante da
crise vivenciada nesses últimos dias em razão da pandemia decretada
em todo o mundo.

Por fim, cumpre ressaltar que o Estado do Ceará tem sinalizado que a
economia do Estado será retomada a partir do início de junho do corrente
ano e a anistia mostra-se necessária para que os estabelecimentos comerciais
consigam retomar as atividades de comércio normalmente, visto que os
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mesmos já sofreram danos naturais e até irreparáveis com a suspensão das
suas atividades. 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.

É o relatório. Passa-se à fundamentação.

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL

O projeto de lei em apreço, o qual trata de matéria cuja competência pertence ao Poder Executivo
estadual, incorre em grave vício de inconstitucionalidade formal pelos argumentos que serão a seguir
expostos.

A inconstitucionalidade formal configura-se quando há algum vício no processo de formação das normas
jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente do desrespeito de alguma norma constitucional que estabeleça o
modo de elaboração das normas jurídicas.

Verifica-se, assim, quando a lei ou ato normativo infraconstitucional contiver algum vício em sua
“forma”, ou seja, em seu processo de formação, vale dizer, violação do processo legislativo de sua
elaboração, ou, ainda, em razão de sua elaboração por autoridade incompetente.

A Constituição Federal divide a competência entre as pessoas jurídicas com capacidade política: União
(artigos 21 e 22); Municípios (artigos 29 e 30); e Estados (artigo 25 – competência residual ou
remanescente). A Carta Magna Federal, em seu art. 25, §1º, c/c art. 11 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, estabelece, :in verbis

CF/88. 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.

ADCT. Art. 11. Cada Assembléia Legislativa, com poderes constituintes,
elaborará a Constituição do Estado, no prazo de um ano, contado da promulgação
da Constituição Federal, .  obedecidos os princípios desta

A Constituição do Estado do Ceará, por sua vez, tratando-se de emanação do poder constituinte derivado
decorrente, estabelece em seus artigo 1° c/c 14, inciso I, :ex vi legis

CE/89. Art. 1º O Estado do Ceará, unidade integrante da República Federativa do
Brasil, exerce a sua autonomia política no âmbito das competências que lhe

, regendo-se por estasão conferidas pela Constituição da República
Constituição e as leis que adotar.

(...)

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 –  e à unidade da Federação;respeito à Constituição Federal
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(...)

IV – respeito à legalidade, à impessoalidade, à publicidade, à eficiência e à
probidade administrativa. (grifos e destaques inexistentes no original)

Na Constituição da República Federativa do Brasil são enumeradas as competências legislativas e
administrativas da União e dos Municípios, cabendo aos Estados as competências .remanescentes
Ressalte-se que são atribuídas 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), assim como a competência
concorrente, citada no artigo 24 e a competência exclusiva referida no artigo 25, parágrafos 2º e 3º da
Carta Magna Federal. Os limites da Constituição Federal, contudo, prevalecem e devem ser respeitados
pelas Constituições Estaduais.

Ao pretender anistiar as multas aplicadas aos estabelecimentos comerciais – com fulcro no Decreto
Executivo n° 33.519, de 19 de março de 2020 – durante o estado de calamidade pública ocasionado pelo
novo coronavírus (Sars-CoV-2 Covid-19), o projeto legislativo  usurpa competênciasub examine
outorgada constitucionalmente ao Poder Executivo estadual.

Preservar vidas e garantir acesso aos serviços públicos de saúde para todos, além de inúmeras outras
razões relevantes, são os motivos ensejadores da política pública de isolamento social. Dura, mas
necessária, recomendada pela Organização Mundial da Saúde – OMS e adotada pelo Ministério da Saúde
e pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Ceará.

A Constituição Federal de 1988, seguida pela Carta Magna Estadual de 1989, dispõe ser de competência
material/administrativa de todos os entes da Federação – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –
cuidar da saúde e assistência pública:

CF/88. Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas
portadoras de deficiência;

CE/89. Art. 15. São competências do Estado, exercidas em comum com a
União, o Distrito Federal e os Municípios:

(...)

II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia aos
portadores de deficiência;

Seguida pela Constituição do Estado do Ceará de 1989, a Constituição Federal de 1988 também
estabelece que é de competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal legislar sobre
proteção e defesa da saúde. Observe-se:

CF/88. Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:

(...)

XII – previdência social, ;proteção e defesa da saúde

---
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CE/89. Art. 16. O Estado legislará concorrentemente, nos termos do art. 24
da Constituição da República, sobre:

(...)

XII – previdência social, ;proteção e defesa da saúde

No tocante à competência concorrente, a competência da União limita-se ao estabelecimento de
 normas gerais, havendo espaço de conformação legislativa para o exercício da competência

legislativa suplementar dos Estados – atendidas suas peculiaridades e particularidades regionais, o
que abrange o estado de calamidade pública atualmente vigente. Veja-se:

CF/88. Art. 24. (...) §1º No âmbito da legislação concorrente, a competência
da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.           

§2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados.          

§3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.          

§4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia
da lei estadual, no que lhe for contrário.

---

CE/89. Art. 16. (...) §1º A competência da União, em caráter concorrente,
limitar-se-á a estabelecer as normas gerais e, à sua falta, não ficará o Estado
impedido de exercer atividade legislativa plena.

§2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados.

§3º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia
da Lei Estadual, no que lhe for contrário.          

Além das competências material/comum e legislativa/concorrente retromencionadas, a Constituição
Federal traça outras importantes normas acerca do direito social fundamental à saúde em seus artigos 196
a 200. No que interessa para a análise do projeto legislativo apresentado, observe-se o disposto nos arts.
198, I c/c art. 200,  e II da CF/88:caput

CF/88. Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de
acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única ;em cada esfera de governo

(...)

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições
[rol não exaustivo, pois], nos termos da lei:

(...)

II -  sanitária e , bem comoexecutar as ações de vigilância epidemiológica
as de saúde do trabalhador;
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Conforme dispôs a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o Sistema Único de Saúde é
. Em outrasorganizado e gerido descentralizadamente, com direção única em cada esfera de governo

palavras, .a direção do Sistema Único de Saúde é exercida pelo Poder Executivo

A Carta da República, que rege e norteia todo o ordenamento jurídico pátrio, não contém palavras inúteis
ou aleatórias. Segundo a ilustre doutrinadora administrativista Maria Sylvia Zanella Di Pietro quanto ao
vocábulo governo :[1]

Na realidade, existe uma preponderância do Poder Executivo no exercício
das atribuições políticas; mas não existe exclusividade no exercício dessa
atribuição. No direito brasileiro, de regime presidencialista e com grande
concentração de poderes nas mãos do Presidente da República, é justificável

.a tendência de identificar-se o Governo com o Poder Executivo

A Constituição Federal expressamente prevê que, quanto à direção do Sistema Único de Saúde (SUS),
esta cabe ao governo (Poder Executivo) em cada uma das esferas político-administrativas (União,
Estados, Distrito Federal e Municípios). Além disso, disciplinou exemplificativamente algumas
competências normativas e administrativas do Sistema Único de Saúde, ou seja, do Poder Executivo.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que o Presidente da República pode dispor,
mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais, no entanto, esse decreto deverá
preservar a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição

[2], o que, por óbvio, inclui o Poder Executivo do Estado do Ceará representado pelo GovernadorFederal
do Estado.

A Constituição do Estado do Ceará de 1989 expressamente estabelece que compete privativamente
[3].ao Governador do Estado decretar as situações de emergência e estado de calamidade pública

Vale ressaltar que referida previsão normativa foi incluída pela Emenda Constitucional estadual n° 88, de
21 de dezembro de 2016 (D.O. 21.12.2016).

O Poder Executivo Federal, através do Ministério da Saúde, editou a Portaria n° 188, de 3 de fevereiro de
2020, a qual "Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência
da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). Posteriormente, no Estado do Ceará, foi
editado o , , o qual "Decreto Executivo n° 33.510 de 16 de março de 2020 Decreta situação de
emergência em saúde e dispõe sobre medidas para enfrentamento e contenção da infecção humana

".pelo novo coronavírus

Na esteira dos graves acontecimentos e da decretação de emergência de saúde pública no Estado do Ceará
pelo Decreto n° 33.510, editou-se o , , o qual Decreto Executivo n° 33.519 de 19 de março de 2020
impôs as medidas isolamento social no Estado do Ceará a partir da zero hora do dia 20 de março de

.2020

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, por intermédio de mensagem do Governador do
, aprovou o ,  (e não "de 03 de marçoEstado do Ceará Decreto Legislativo n° 543 de 03 de abril de 2020

de 2020", como consta erroneamente no art. 1° deste projeto de lei), reconhecendo a ocorrência de estado
de calamidade pública, conforme se depreende de seu art. 1°:

Decreto Legislativo n° 543/2020. Art. 1°. Fica reconhecida, para os fins
previstos nos incisos I e II do art. 65 da Lei Complementar Federal n° 101,
de 4 de maio de 2000, a ocorrência de estado de calamidade pública, nos
termos da solicitação do Governador do Estado, encaminhada por

, com efeitosintermédio da Mensagem n° 8.502, de 1° de abril de 2020
até 31 de dezembro de 2020.

Vê-se, pois, que a estrutura político-administrativa engendrada pelo legislador constituinte cearense optou
por deferir ao Chefe do Poder Executivo a competência para declarar – e gerir, como será desenvolvido
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adiante – situações de emergência e calamidade pública, uma manifestação de norma organizatória
instituidora de , fundamento normativo corolário do reserva de administração princípio constitucional

.da separação de poderes

A Constituição Federal e a Constituição Estadual asseguram a separação e independência de atuação dos
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário respectivamente em seus arts. 2º e 3°. Com efeito, nenhum
dos Poderes pode interferir no funcionamento do outro sem estar amparado em norma constitucional, sob
pena de violação ao pacto federativo.

CF/88. Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si,
o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

CE/ 89. Art. 3º São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si,
o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Com fulcro em tal princípio fundamental, a Constituição Federal, em algumas hipóteses, reserva a
possibilidade de dar início ao processo legislativo a apenas algumas autoridades ou órgãos como forma de
subordinar a eles a conveniência e a oportunidade da deflagração do debate legislativo em torno do
assunto reservado[4].

Destarte, imiscuir-se indevidamente em esfera administrativo-normativa de competência do Poder
Executivo – instituição de multas em caso de descumprimento de decreto regulamentar – constitui
violação flagrante à separação de poderes.

As multas regulamentadas pelo Poder Executivo, no legítimo exercício do seu Poder administrativo
de Polícia, representam sanções negativas pelo descumprimento das normas estatuídas no Decreto
Executivo 33.519, de 19 de março de 2020, possuindo natureza jurídica de sanções administrativas e
estando abrangidas pela reserva de administração.

Em palavras outras, obedecidas as disposições normativas do aludido decreto regulamentar, não há falar
em imposição de multa aos estabelecimentos comerciais que estejam regulares segundo os preceitos do
decreto executivo estadual mencionado.

Improcede, pois, o argumento invocado na justificativa parlamentar de que "sofrer três sanções em razão
do mesmo fato (depreciação dos produtos; a impossibilidade de exercer a atividade de comércio; e a
possibilidade de ainda serem multados em até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) diariamente) é
absolutamente injusto para com as pessoas que necessitam da atividade de comércio, principalmente
diante da crise vivenciada nesses últimos dias em razão da pandemia decretada em todo o mundo".

Primeiro, a "depreciação dos produtos" (e serviços, acresça-se) não tem natureza jurídica de sanção
(negativa); é fenômeno de escala mundial, não se restringindo ao município de Fortaleza, ao Estado do
Ceará ou sequer à República Federativa do Brasil. A economia mundial como um todo sofreu e vem
sofrendo sucessivos impactos negativos em decorrência da pandemia ocasionada pelo coronavírus.

Segundo, a impossibilidade de exercer a atividade de comércio igualmente não possui natureza de sanção
(negativa). Trata-se de providência gravosa e necessária adotada para o gerenciamento do estado de
calamidade pública – e suas restrições precipuamente dirigiram-se aos serviços não essenciais, o que é
indevidamente omitido na motivação parlamentar.

Vê-se aqui outro grave equívoco da propositura legislativa: a equiparação dos estabelecimentos
comerciais que prestam serviços essenciais com os que prestam serviços não essenciais. Os primeiros
puderam, obedecida a disciplina normativa regulada via esfera federal e estadual, funcionar – com as
devidas restrições e especificações – durante o período de pandemia hodiernamente enfrentado. Destoa da
razoabilidade a equiparação entre esses estabelecimentos para fins de anistia.

Terceiro, "a possibilidade de ainda serem multados" só subsiste, esta sim, a multa, como verdadeira
sanção negativa emanada do Poder de Polícia estatal, em caso de descumprimento das normas estatuídas
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no Decreto Executivo n° 33.519, de 19 de março de 2020. Os empresários e estabelecimentos
empresariais que obedeceram aos ditames regulamentares expedidos logicamente não serão penalizados.
Trata-se de constatação elementar e que não deve ser olvidada.

Destaque-se que o argumento invocado pela justificativa parlamentar desconsidera que o administrador
estadual, preocupado com a saúde da população, mas também atento às dificuldades que os setores
econômicos teriam de lidar, procurou regulamentar com razoabilidade a situação e dispôs uma série de
regramentos específicos, com base no Poder Regulamentar, procurando ministrar situação que
salvaguardasse a preservação das empresas e dos empregos dos trabalhadores ao mesmo tempo em que
respeitasse as restrições necessárias decorrentes do isolamento social para obtenção do maior êxito
possível no combate à pandemia.  , pois, os preceitos do decreto regulamentarContextualize-se in verbis
em questão:

Decreto Executivo n° 33.519/2020. Art.1º Em caráter excepcional, e por se
fazer necessário intensificar as medidas de restrição previstas no Decreto nº
33.510, de 16 de março de 2020, que decretou situação de emergência em
saúde no Estado para enfrentamento da infecção pelo novo coronavírus, fica
suspenso, em território estadual, por 10 (dez) dias, a partir da zero hora do
dia 20 de março de 2020, passível de prorrogável, o funcionamento de:

I - bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres;

II - templos, igrejas e demais instituições religiosas;

III - museus, cinemas e outros equipamentos culturais, público e privado;

IV - academias, clubes, centros de ginástica e estabelecimentos similares;

V - lojas ou estabelecimentos que pratiquem o comércio ou prestem
serviços de natureza privada;

VI - "shopping center", galeria/centro comercial e estabelecimentos
congêneres, salvo quanto a supermercados, farmácias e locais que prestem
serviços de saúde no interior dos referidos dos estabelecimentos;

VII - feiras e exposições;

VIII - indústrias, excetuadas as dos ramos farmacêutico, alimentício, de
bebidas, produtos hospitalares ou laboratoriais, obras públicas, alto forno,
gás, energia, água, mineral, produtos de limpeza e higiene pessoal, bem
como respectivos fornecedores e distribuidores.

§1º No prazo a que se refere o "caput", deste artigo, também ficam
vedadas/interrompidos:

I - frequência a barracas de praia, lagoa, rio e piscina pública ou quaisquer
outros locais de uso coletivo e que permitam a aglomeração de pessoas;

II - operação do serviço de transporte rodoviário intermunicipal e
metropolitano de passageiros, regular e complementar;

III - operação do serviço metroviário.

§2º  Não incorrem na vedação de que trata este artigo os órgãos de
imprensa e meios de comunicação e telecomunicação em geral, serviços de
call center, os estabelecimentos médicos, odontológicos para serviços de
emergência, hospitalares, laboratórios de análises clínicas, farmacêuticos,
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psicológicos, clínicas de fisioterapia e de vacinação, distribuidoras e
revendedoras de água e gás, distribuidores de energia elétrica, serviços de
telecomunicações, segurança privada, postos de combustíveis, funerárias,
estabelecimentos bancários, lotéricas, padarias, clínicas veterinárias, lojas

.de produtos para animais, lavanderias, e supermercados/congêneres

§3º A suspensão de atividades a que se refere o inciso I, do "caput",
 deste artigo, não se aplica a bares, restaurantes, lanchonetes e

estabelecimentos congêneres que funcionem no interior de hotéis, pousadas
e similares, desde que os serviços sejam prestados exclusivamente a

.hóspedes

§4º No período de que trata o "caput", deste artigo, restaurantes, lanchonetes
e estabelecimentos congêneres poderão funcionar apenas por serviços de

.entrega, inclusive por aplicativo

§5º Durante o prazo de suspensão de atividades, lojas e outros
estabelecimentos comerciais também poderão funcionar por meio de
serviços de entrega, inclusive por aplicativo, vedado, em qualquer caso, o

.atendimento presencial de clientes nas suas dependências

§6º A vedação prevista no inciso II, do § 1º, deste artigo, iniciar-se-á a partir
da zero hora do dia 23 de março de 2020, até lá devendo as empresas de
transporte rodoviário se ajustar às novas medidas.

§7º A vedação a que se refere o inciso VIII, do "caput", deste artigo, terá
início a partir da zero hora do dia 23 de março de 2020.

§8º Excetuam-se da vedação prevista no inciso VIII, do "caput", deste
artigo, as indústrias e as empresas que funcionam ou fornecem bens para a
Zona de Processamento de Exportação do Ceará - ZPE, o Complexo

.Industrial e Portuário do Pecém - CIPP e o Porto do Pecém

§9º A vedação a que se refere o inciso III, do § 1º, deste artigo, terá início a
partir da zero hora do dia 21 de março de 2020.

§10.  Não se aplica o disposto neste artigo ao transporte de carga no âmbito
.do Estado

§ 11. No período a que se refere o "caput", deste artigo, os postos de
combustíveis em território estadual funcionarão apenas de segunda a
sábado, das 7h às 19h, facultado o funcionamento aos domingos, dentro do

. (Redação do parágrafo dada pelo Decreto Nº 33521 DEmesmo horário
21/03/2020).

§12. O descumprimento do disposto neste artigo ensejará ao infrator a
aplicação de multa diária de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem
prejuízo da adoção de medidas como a apreensão, a interdição e o emprego
de força policial.

§13. A proibição ao funcionamento da indústria de que trata o inciso
 VIII, do art. 1º, deste Decreto, não abrange o carregamento da produção

.já existente em estoque, para fins de operação interna ou interestadual
(Parágrafo acrescentado pelo Decreto Nº 33523 DE 23/03/2020).

A competência para regular a matéria pertence precipuamente ao Poder Executivo Estadual – Secretaria
de Saúde do Estado do Ceará (SESA) – em uma intersetorialidade com o Ministério da Saúde e as
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Secretarias Municipais de Saúde, respeitadas, evidentemente, as delineações constitucionais da
competência legislativa concorrente em conjunto com a União e Municípios. Segundo as professoras
Vitória Solange Coelho Ferreira e Lígia Maria Vieira da Silva[5]:

A intersetorialidade em saúde tem sido definida como uma coordenação
entre setores (OMS, 1984) ou como uma intervenção coordenada de
instituições em ações destinadas a abordar um problema vinculado à saúde
(SUARÉZ,1992) ou ainda como a articulação entre saberes e experiências
no planejamento, realização e avaliação de ações para alcançar efeitos
sinérgico sem situações complexas (JUNQUEIRA; INOJOSA, 1997).
Atualmente, é considerada um componente central das políticas de saúde
voltadas para a mudança do modelo assistencial (PAIM, 1994;
MENDES,1996).

Destaque-se que a Secretaria Estadual de Saúde (SESA) divulgou no dia 11 de fevereiro de 2020 o "Plano
Estadual de Contingência para Respostas às Emergências em Saúde Pública – Novo Coronavírus (2019 –
nCoV)"[6]. A proposta legislativa em análise desconsidera o Plano de Contingência editado pela SESA,
cujo objetivo geral é "Viabilizar as ações de prevenção e controle da doença de modo oportuno e eficaz
diante a identificação de casos suspeitos".

Além da reserva de administração para tratar da matéria, exercida via poderes administrativos como o
Poder Regulamentar e o Poder de Polícia, ambas com fulcro na Constituição da República Federativa do
Brasil, a conduta do Poder Executivo em impor multas para casos de descumprimento encontra respaldo
na .teoria dos poderes implícitos

Conforme magistério do Excelentíssimo Ministro Celso de Mello, a teoria dos poderes implícitos decorre
de doutrina que, tendo como precedente o célebre caso McCulloch V. Maryland (1819), da Suprema
Corte dos Estados Unidos, estabelece: "...a outorga de competência expressa a determinado órgão
estatal importa em deferimento implícito, a esse mesmo órgão, dos meios necessários à integral

" (MS 26.547-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, julgadorealização dos fins que lhe foram atribuídos
em 23.05.2007). 

A teoria, que possui fundamento constitucional implícito, preconiza na análise legislativa aqui efetuada
que, se o Poder Executivo edita um decreto regulamentar, no uso de competência político-administrativa
constitucionalmente outorgada, para tratar de evento de calamidade pública (que também é de sua
competência privativa, frise-se, conforme dispõe a Constituição Estadual) e, para assegurar o
cumprimento das normas deste decreto fixa a imposição de multas , porem caso de descumprimento
óbvio somente o próprio Poder Executivo poderá anistiar os descumpridores, sob pena de violação
flagrante à separação de poderes.

É dizer: se o Poder Executivo, no uso dos poderes regulamentar e de polícia constitucionalmente
outorgados, fixa uma multa para infrações administrativas a incidir sobre hipóteses de incidência sob sua
reserva de administração, somente o próprio Poder Executivo possui legitimidade política para anistiar
eventuais autuações. A Corte Suprema já consolidou esse entendimento:

(...) Ainda que o legislador disponha do poder de conformação da atividade
administrativa, permitindo-se-lhe, nessa condição, estipular cláusulas gerais
e fixar normas impessoais destinadas a reger e a condicionar o próprio
comportamento da Administração Pública, não pode, o Parlamento, em
agindo “ultra vires”, exorbitar dos limites que definem o exercício de

.sua prerrogativa institucional

Na realidade, o Legislativo não pode insinuar-se, muito menos interferir,
ainda mais por iniciativa parlamentar, em domínio que se refira à própria
organização   administrativa   do   Poder   Executivo,  pois,  nessa matéria, a
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prerrogativa de fazer instaurar o processo de formação das leis, quando tal
se fizer necessário,  competirá,  exclusivamente,  por   efeito  de expressa
determinação constitucional, ao Chefe do Poder Executivo:

&,39;RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PODERES.

- O princípio constitucional da reserva de administração impede a
ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à

. (...)exclusiva competência administrativa do Poder Executivo

Essa prática legislativa, quando efetivada, subverte a função primária da lei,
transgride o princípio da divisão funcional do poder, representa
comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa em atuação
&,39;ultra vires&,39; do Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação
político jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício de suas
prerrogativas institucionais.&,39; (ADI 2.364-MC/AL, Rel. Min. Celso de
Mello)

É por isso que o magistério da doutrina adverte, na lição de J.J. GOMES
CANOTILHO (“Direito Constitucional”, p. 810/811, 5ª ed., 1991,
Almedina, Coimbra), que a reserva de administração constitui limite
material à intervenção normativa do Poder Legislativo, pois, enquanto
princípio fundado na separação orgânica e na especialização funcional das

, caracteriza-se pela identificação, no sistemainstituições do Estado
constitucional, de um &,39;núcleo funcional (...)     reservado à
administração contra as ingerências do parlamento&,39;, por envolver
matérias, que, diretamente atribuídas à instância executiva de poder,
revelam-se insuscetíveis de deliberações concretas por parte do Legislativo.

Como se sabe, e   tal como adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, &,39;A usurpação da   prerrogativa  de   iniciar  o   processo
legislativo qualifica-se como ato destituído   de qualquer eficácia
jurídica, contaminando, por efeito de repercussão causal prospectiva, a

&,39; (RTJ própria validade constitucional da lei que dele resulte
181/555   –  RTJ  138/722   –RTJ 152/341 – RTJ 158/60, v.g.). [STF, ADI
3.169/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgada em 11.12.2014]

Deve-se atentar que o projeto de lei também incorre em violação ao art. 7°, III, da Lei Complementar 95,
de 26 de fevereiro de 1998, a qual "Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das
leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a
consolidação dos atos normativos que menciona", uma vez que o artigo 1° da proposição não delimita o
âmbito de sua aplicação – na medida em que não especifica quais multas serão anistiadas. Observe-se o
disposto na referida lei:

LC 95/98. Art. 7° O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o
respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios:

(...)

III - o âmbito de aplicação da lei será estabelecido de forma tão específica
quanto o possibilite o conhecimento técnico ou científico da área respectiva;

Muitas destas multas podem decorrer da atividade fiscalizatória dos municípios, entes federativos com
autonomia político-administrativa para exercer o Poder de Polícia em conformidade com a repartição
constitucional de competências, consoante estabelece a Constituição Federal de 1988, seguida pela
Constituição do Estado do Ceará de 1989. Esta atecnia legislativa do art. 1° pode dar ensejo à violação do
pacto federativo.
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Portanto, tendo em vista todos os argumentos esposados, a propositura legislativa em tela é eivada de
inconstitucionalidade formal, por usurpação de competência do Poder Executivo, vício grave que fulmina
a compatibilidade do ato legislativo sob análise à luz do preceituado na Constituição da República
Federativa do Brasil e na Carta Magna Estadual.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, opinamos pelo , estando a proposição legislativa emPARECER CONTRÁRIO
desarmonia com os ditames constitucionais, infraconstitucionais e infralegais, havendo óbice para a
aprovação da matéria normativa em questão.                              

É o parecer, salvo melhor juízo.

CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO CEARÁ.
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                   Senhor Deputado,
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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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GABINETE DO DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

PARECER
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

 

PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 151/2020

 

FICAM ANISTIADAS AS MULTAS APLICADAS A TODOS
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CUJAS DEMANDAS
OU ATIVIDADES FORAM CLASSIFICADAS COMO
ESSENCIAIS E NÃO ESSENCIAIS, NO PERÍODO DE
VIGÊNCIA DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 543, DE 03
DE MARÇO DE 2020 QUE RECONHECEU ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO ÂMBITO DO ESTADO DO
CEARÁ.

 

PARECER

 

I – RELATÓRIO

( )exposição da matéria – Art. 102, §1°, I, do Regimento Interno

Trata-se do Projeto de Lei nº 151/2020, proposto pelo Deputado André Fernandes, o qual dispõe, ficam
anistiadas as multas aplicadas a todos estabelecimentos comerciais cujas demandas ou atividades foram
classificadas como essenciais e não essenciais, no período de vigência do Decreto Legislativo nº 543, de
03 de março de 2020 que reconheceu estado de calamidade pública no âmbito do Estado do Ceará.

Na justificativa do Projeto de Lei, o autor destaca que "É sabido que a Organização Mundial da Saúde
(OMS) decretou situação de pandemia e a Assembleia Legislativa do Ceará, por meio do Decreto
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Legislativo nº 543, de 03 de março de 2020, reconheceu, nos termos do art. 65, da Lei
Complementar Federal nº 101, de 2000, estado de calamidade pública no Estado do Ceará,
exatamente por conta da pandemia do novo coronavírus.”

Inicialmente, vale esclarecer que os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica de
redação legislativa do presente projeto foram devidamente analisados pela Procuradoria desta Casa
Legislativa, às fls. 06/17, que apresentou parecer contrário à sua regular tramitação, por entender que não
se encontra em harmonia com os ditames jurídico-constitucionais.

Vale esclarecer que, consoante o disposto no artigo 48, inciso I, a, do Regimento Interno, compete à
CCJR a análise dos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica de redação legislativa
de projetos, competindo à análise do mérito as demais comissões.

 

É o relatório. Passo a opinar.

 

II – VOTO

( )Art. 102, §1°, II, Do Regimento Interno

Feitas estas breves considerações iniciais, como membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, passo a emitir parecer acerca da constitucionalidade do
Projeto de Lei ora examinado.

Referido Projeto de Lei anistia as multas aplicadas a todos estabelecimentos comerciais cujas demandas
ou atividades foram classificadas como essenciais e não essenciais, no período de vigência do Decreto
Legislativo nº 543, de 03 de março de 2020 que reconheceu estado de calamidade pública no âmbito do
Estado do Ceará.

Conforme restou esclarecido no parecer da Procuradoria Jurídica desta Casa, a matéria em apreciação é
de competência residual dos Estados, conforme o previsto no art. 25, §1º, da Constituição Federal de
1988, uma vez que lida sobre matéria não prevista em outra competência dos entes federados, nem lhe é
vedado. Além disso, vale ressaltar que lida com a organização político administrativa de ente público,
estando, portanto, inserida na competência do ente respectivo para tal auto administração, nos termos do
art. 18 deste mesmo diploma. Portanto, verifica-se a devida competência do Estado do Ceará para legislar
sobre o assunto supracitado.

A matéria possui um claro vício de iniciativa, uma vez que concede uma anistia que só poderia ser dada
pelo Governador do Estado do Ceará, tendo em vista que a aplicação destas multas, bem como sua
regulamentação foram definidas em decreto do mesmo, de maneira que se demonstra inconstitucional,
nos termos do art. 60, §2º, “d” e “e”, da Constituição Estadual.

Diante do exposto, em relação ao Projeto de Lei n° 151/2020, apresentamos o PARECER
 à regular tramitação da presente Proposição.CONTRÁRIO

 

É o parecer.
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DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

DEPUTADO (A)
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