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PROJETO DE LEI
29/01/2020

Veda a venda ou comercialização do cachimbo narguilé aos
menores de 18 (dezoito) anos no Estado do Ceará e dá outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ decreta:

Art. 1º – É vedada a venda ou comercialização do cachimbo narguilé aos menores de 18 (dezoito) anos no
âmbito do Estado do Ceará.

Parágrafo único – Os estabelecimentos que comercializam o produto só poderão vendê-lo aos que, por
meio da apresentação de documento de identidade com foto, comprovarem a maioridade.

Art. 2° - Para fins desta lei, fica proibida a comercialização, mesmo que em separado, de essências ou de
qualquer outra peça ou objeto que possa compor ou ser acoplado ao aparelho narguilé.

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

 

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem por escopo proibir a comercialização do cachimbo narguilé, bem como
também a comercialização de essências ou de qualquer outra peça ou objeto que possa compor ou ser
acoplado ao aparelho narguilé, aos menores de 18 (dezoito) anos no âmbito do Estado do Ceará.

Tal solicitação torna-se necessária, visto que especialistas e estudos comprovam que o uso do narguilé é
mais prejudicial do que se pode imaginar. Em matéria virtual noticiada pelo UOL, em 14/04/2017,
intitulada “Fumaça do narguilé equivale a quase 100 tragadas de cigarro”, trouxe a seguinte informação:

O narguilé é constituído de um frasco de vidro, uma ou mais mangueiras e um
fornilho --um recipiente-- coberto por uma mistura de tabaco, sabores e aromas
revestidos por carvão. Por utilizar um filtro de água antes da fumaça ser aspirada
pelo fumante, o narguilé é visto como menos prejudicial à saúde. No entanto, a
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Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou dados que mostram justamente o
contrário. Uma sessão de uso de narguilé, que dura em média de 20 a 80 minutos,
equivale à fumaça de 100 cigarros.

Em semelhante assunto, o jornal Terra veiculou a seguinte matéria “Uso do narguilé equivale a fumar 100
cigarros, diz estudo”. A notícia trouxe ainda dados da Pesquisa Nacional de Saúde indicando que mais de
212 mil brasileiros admitem usar narguilé.

Em agosto de 2018, a Veja noticiou o crescente uso de narguilé entre adolescentes, e trouxe a tona ainda
a informação de que Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 24 milhões de adolescentes entre
13 e 15 anos fumam cigarros em todo o mundo: 17 milhões de meninos e 7 milhões de meninas. A
matéria informou ainda, “O uso de narguilé avança entre adolescentes das escolas públicas e privadas de
todo o Brasil, aponta pesquisa realizada pelo . O levantamento mostra que 9% dosMinistério da Saúde
alunos do 9º ano do ensino fundamental haviam fumado com o aparelho em 2015. Três anos antes, eram
7%”.

Assim, vejamos que está mais próximo do que podemos imaginar o uso do narguilé entre nossos jovens e
adolescentes. Junto com sua utilização, há vários fatores que prejudicam a saúde humana. Em razão disso,
é que apresentamos a presente proposição, buscando coibir o uso do tabaco e seus derivados, inclusive
por menores de 18 (dezoito) anos.

Portanto, ante ao 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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Encaminha-se à Procuradoria para emissão de parecer.

 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

SECRETÁRIO (A) DA COMISSÃO

4 de 22



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

  Descrição:   PL 0008/2020- REMESSA À CONJUR

  Autor:  99313 - WALMIR ROSA DE SOUSA

  Usuário assinador:  99313 - WALMIR ROSA DE SOUSA

  Data da criação:  11/02/2020 13:51:47  Data da assinatura:  11/02/2020 13:51:53

PROCURADORIA - GERAL

DESPACHO
11/02/2020

ENCAMINHE-SE AO PROCURADOR-CHEFE DA CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ANÁLISE E
EMISSÃO DE PARECER.

WALMIR ROSA DE SOUSA

COORDENADOR DA PROCURADORIA

5 de 22



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

  Descrição:   PL 08/2020 - DISTRIBUIÇÃO PARA ANÁLISE/PARECER.

  Autor:  99281 - FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

  Usuário assinador:  99281 - FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

  Data da criação:  05/03/2020 15:36:56  Data da assinatura:  05/03/2020 15:37:02

CONSULTORIA JURÍDICA

DESPACHO
05/03/2020

À Dra. Lílian Lusitano Cysne para proceder análise e emitir parecer.

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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PROJETO DE LEI Nº 08/2020

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

MATÉRIA: VEDA A VENDA OU COMERCIALIZAÇÃO DO
CACHIMBO NARGUILÉ AOS MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS
NO ESTADO DO CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 

 

PARECER

 

 

Submete-se à apreciação da Procuradoria desta Casa de Leis, com esteio no Ato Normativo 200/96, em
seu art. 1º, inciso V, a fim de emitir-se parecer técnico quanto à sua constitucionalidade, legalidade,
juridicidade e regimentalidade, o , de autoria do Excelentíssimo Senhor Projeto de Lei nº 08/2020

, que Deputado André Fernandes “VEDA A VENDA OU COMERCIALIZAÇÃO DO CACHIMBO
NARGUILÉ AOS MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS NO ESTADO DO CEARÁ E DÁ

.OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

 

 

DO PROJETO

 

Dispõem os artigos da presente propositura: 
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“Art. 1º – É vedada a venda ou comercialização do cachimbo narguilé aos menores de 18
(dezoito) anos no âmbito do Estado do Ceará.

Parágrafo único – Os estabelecimentos que comercializam o produto só poderão vendê-lo aos
que, por meio da apresentação de documento de identidade com foto, comprovarem a
maioridade.

Art. 2° - Para fins desta lei, fica proibida a comercialização, mesmo que em separado, de
essências ou de qualquer outra peça ou objeto que possa compor ou ser acoplado ao aparelho
narguilé.

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

 

DA JUSTIFICATIVA

 

Em sua justificativa, a Parlamentar destaca:

 

“A presente proposição tem por escopo proibir a comercialização do cachimbo narguilé, bem
como também a comercialização de essências ou de qualquer outra peça ou objeto que possa
compor ou ser acoplado ao aparelho narguilé, aos menores de 18 (dezoito) anos no âmbito do
Estado do Ceará.

 

Tal solicitação torna-se necessária, visto que especialistas e estudos comprovam que o uso do
narguilé é mais prejudicial do que se pode imaginar. Em matéria virtual noticiada pelo UOL, em
14/04/2017, intitulada “Fumaça do narguilé equivale a quase 100 tragadas de cigarro”, trouxe a
seguinte informação:

 

O narguilé é constituído de um frasco de vidro, uma ou mais mangueiras e um fornilho --um
recipiente-- coberto por uma mistura de tabaco, sabores e aromas revestidos por carvão. Por
utilizar um filtro de água antes da fumaça ser aspirada pelo fumante, o narguilé é visto como
menos prejudicial à saúde. No entanto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou dados
que mostram justamente o contrário. Uma sessão de uso de narguilé, que dura em média de 20 a
80 minutos, equivale à fumaça de 100 cigarros.

 

Em semelhante assunto, o jornal Terra veiculou a seguinte matéria “Uso do narguilé equivale a
fumar 100 cigarros, diz estudo”. A notícia trouxe ainda dados da Pesquisa Nacional de Saúde
indicando que mais de 212 mil brasileiros admitem usar narguilé.

 

Em agosto de 2018, a Veja noticiou o crescente uso de narguilé entre adolescentes, e trouxe a
tona ainda a informação de que Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 24 milhões
de adolescentes entre 13 e 15 anos fumam cigarros em todo o mundo: 17 milhões de meninos e 7
milhões de meninas. A matéria informou ainda, “O uso de narguilé avança entre adolescentes
das escolas públicas e privadas de todo o Brasil, aponta pesquisa realizada pelo Ministério da
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Saúde.  O levantamento mostra que 9% dos alunos do 9º ano do ensino fundamental haviam
fumado com o aparelho em 2015. Três anos antes, eram 7%”.

 

Assim, vejamos que está mais próximo do que podemos imaginar o uso do narguilé entre nossos
jovens e adolescentes. Junto com sua utilização, há vários fatores que prejudicam a saúde
humana. Em razão disso, é que apresentamos a presente proposição, buscando coibir o uso do
tabaco e seus derivados, inclusive por menores de 18 (dezoito) anos.

 

Portanto, ante ao 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."

 

DO PROJETO DE LEI

 

Preliminarmente, importa destacar que a Constituição Federal de 1988, em seu bojo, assim prescreve no
que é pertinente à organização político-administrativa da República Federativa do Brasil:

 

“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.”

 

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

 

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

§1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por
esta Constituição.” [grifos e destaques inexistentes no original]

 

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

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

(...)
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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

(...)

IV – respeito à legalidade, à impessoalidade, à publicidade, à eficiência e à
probidade administrativa.” [grifos e destaques inexistentes no original]

 

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

 

Por outro lado, na Constituição da República são enumerados os poderes (competências) da União,
cabendo aos Estados os poderes . É bem verdade que cabem aos Estados não só asremanescentes
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.

 

Desta forma, entende-se que os Estados podem exercer em seu território as competências que, explícita
ou implicitamente, não lhes sejam vedadas pela Carta Magna Federal, observando-se certos princípios
constitucionais.

 

Segundo José Afonso da Silva, a capacidade de  decorre das normas que distribuem asauto-organização
competências entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Dessa forma, o processo legislativo
decorrente de tais competências deve observar, sob pena de flagrante vício inconstitucional, as regras e
princípios elencados na referida Carta Magna Federal. 

 

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

 

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

(...)

III – leis ordinárias;”
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Da mesma forma, estabelecem os artigos 196, inciso II, alínea “b”, e 206, inciso II do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96 – D.O. 12.12.96),
respectivamente, abaixo:

 

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

(...)

II – projeto:

(...)

b) de lei ordinária;

(...)

 

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

(...)

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

 

Importante observar, a princípio, a competência, no âmbito do Estado do Ceará, para iniciativa de leis a
que se refere a Constituição do Estado do Ceará em seu artigo 60, inciso I, :ipsis litteris

 

“CE/89. Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

I – aos Deputados Estaduais;”

 

Vale ressaltar que a competência acima citada é remanescente ou residual, ou seja, remanesce aos
Deputados Estaduais a iniciativa de assuntos não atribuídos aos legitimados nos demais incisos do
mencionado artigo[1]. 

 

Finalizadas essas considerações iniciais, pretende-se demonstrar aqui, respeitosamente, que é a
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 a norma suprema que determina qual dos entes
políticos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – fará ou deixará de fazer algo, não podendo um
invadir a seara de competência do outro, incluindo-se neste raciocínio as normas fixadas na Constituição
Estadual.
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A repartição de competências entre os diferentes entes federados é um dos elementos componentes de sua
autonomia e alicerce do pacto federativo brasileiro.

 

DO MÉRITO

 

I – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL– COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO
(NORMAS GERAIS)

 

A presente propositura legislativa incorre em inconstitucionalidade formal ao tratar de matéria que se
insere no âmbito de conformação legislativa concorrente da União – .normas gerais

 

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

(...)

XII - previdência social, ;”proteção e defesa da saúde

(...)

XV - ;proteção à infância e à juventude

(...)

§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.”

 

A Constituição do Estado do Ceará, em obediência ao poder constituinte originário e demais princípios e
preceitos da Constituição Federal, também estabeleceu normas no mesmo sentido:

 

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

(...)

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

(...)
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1.  
2.  

XII – previdência social, ;proteção e defesa da saúde

(...)

XV -  e à velhice;proteção à infância, à juventude

(...)

§1º A competência da União, em caráter concorrente, limitar-se-á a
estabelecer as normas gerais e, , não ficará o Estado impedido deà sua falta
exercer atividade legislativa plena.” [grifos nossos]

 

Em síntese, no âmbito da legislação concorrente, os Estados-membros só podem legislar se
satisfeitos cumulativamente dois requisitos:

 

Inexistem normas gerais sobre a matéria; e
Peculiaridades e circunstâncias específicas daquela unidade da Federação autorizam
constitucionalmente a edição de determinada norma – em consonância com o princípio da
preponderância do interesse;

 

A inconstitucionalidade formal (nomodinâmica) verifica-se, dentre outras hipóteses, quando a lei ou ato
normativo infraconstitucional contiver   vício em em razão de sua elaboração por ente federativo

. Trata-se de vício grave, pois usurpa competência legislativa pertencente a outro ente,incompetente
desrespeitando o pacto federativo – com sua consequente repartição de competências – e incorrendo em
inevitável inconstitucionalidade.

 

O narguilé é uma espécie de cachimbo de água de origem oriental, utilizado para fumar tabaco
aromatizado e, ocasionalmente, outras drogas, como maconha ou ópio. Legislar sobre referido
instrumento relaciona-se com os temas “proteção e defesa da saúde” e “proteção à infância e à
juventude”, matérias que encontram previsão e proteção constitucionalmente expressas.

 

Em relação aos citados temas, a União editou a Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA); editou a Lei 11.343/2006, conhecida como Lei de Drogas e de abrangência nacional – aplica-se a
todos os entes federativos; e editou a Lei 9.294/2006, a qual “dispõe sobre as restrições ao uso e à
propaganda de produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas,
nos termos do §4° do art. 220 da Constituição Federal”.  

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, norma nacional que disciplina normas gerais atinentes à
proteção à infância e à juventude dispõe:

 

“ECA. Art. 2º Considera-se , para os efeitos desta Lei, a pessoa acriança té
, e  aquela doze anos de idade incompletos adolescente entre doze e

.dezoito anos de idade
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(...)

 

Art. 81. :É proibida a venda à criança ou ao adolescente de

(...)

III - produtos cujos componentes possam causar dependência física ou
;”psíquica ainda que por utilização indevida

 

A Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) é o diploma legislativo nacional que concentra a maior parte das
normas gerais concernentes às “substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim
especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da
União” (art. 1°, parágrafo único).

 

Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a , a qual introduziu muitasLei 13.840/2019
modificações na Lei 11.343/2006, endurecendo a Política Nacional Antidrogas e fortalecendo as
Comunidades Terapêuticas. Acerca das alterações relevantes e que constituem objeto de interesse relativo
à presente proposição legislativa, temos?

 

“Lei 11.343/2006. Art. 8º-A.           (Incluído pela Lei nºCompete à União:
13.840, de 2019)

I - formular e coordenar a execução da Política Nacional sobre Drogas
;         (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

II - elaborar o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, em parceria
;         (Incluídocom Estados, Distrito Federal, Municípios e a sociedade

pela Lei nº 13.840, de 2019)

III - coordenar o Sisnad;                 (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

IV - estabelecer diretrizes sobre a organização e funcionamento do Sisnad e
suas normas de referência;         (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

V - elaborar objetivos, ações estratégicas, metas, prioridades, indicadores e
definir formas de financiamento e gestão das políticas sobre
drogas;         (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

VI – (VETADO);         (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

VII – (VETADO);         (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

VIII - promover a integração das políticas sobre drogas com os Estados,
;         (Incluído pela Lei nº 13.840, deo Distrito Federal e os Municípios

2019)
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IX - financiar, com Estados, Distrito Federal e Municípios, a execução das
políticas sobre drogas, observadas as obrigações dos integrantes do
Sisnad;         (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

X - estabelecer formas de colaboração com Estados, Distrito Federal e
Municípios para a execução das políticas sobre drogas;         (Incluído pela
Lei nº 13.840, de 2019)

XI - garantir publicidade de dados e informações sobre repasses de recursos
para financiamento das políticas sobre drogas;               (Incluído pela Lei nº
13.840, de 2019)

XII - sistematizar e divulgar os dados estatísticos nacionais de prevenção,
tratamento, acolhimento, reinserção social e econômica e repressão ao
tráfico ilícito de drogas;         (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

XIII - adotar medidas de enfretamento aos crimes transfronteiriços;
e         (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

XIV - estabelecer uma política nacional de controle de fronteiras, visando a
coibir o ingresso de drogas no País.         (Incluído pela Lei nº 13.840, de
2019)”

 

Tendo em vista o disposto na Lei n° 11.343/2006, foi editado o Decreto n° 9.761/2019, o qual aprova a
Política Nacional sobre Drogas e estabelece:

 

“2.24. Reconhecer a necessidade de se fazer cumprir as leis e as normas
sobre drogas lícitas e ilícitas, desenvolver novas ações e regulamentações,
especialmente aquelas relacionadas à proteção da vida, da saúde, da criança,
do adolescente e do jovem, inclusive quanto à publicidade de drogas lícitas
e à fiscalização da sua venda, publicidade e consumo.

(...)

2.35. Assegurar, por meio de medidas administrativas, legislativas e
jurídicas, o cumprimento do disposto nos art. 3º, art. 6º, art. 79,  e art.art. 81
243   - Estatuto da Criança e doda Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
Adolescente e na Convenção sobre os Direitos da Criança, da Assembleia
Geral das Nações Unidas, promulgada pelo  Decreto nº 99.710, de 21 de
novembro de 1990, especialmente no art. 17, quanto ao direito de proteção
da criança e do adolescente, inclusive nos meios de comunicação, zelando
para que a criança, o adolescente e o jovem tenham acesso a informações e
materiais que visem promover seu bem-estar social, espiritual e moral e sua
saúde física e mental, promovendo a elaboração de diretrizes apropriadas a
fim de proteger a criança, o adolescente e o jovem contra informação e
material prejudiciais ao seu bem-estar, especialmente sobre drogas lícitas ou
ilícitas.

(...)

3.7. Cumprir e fazer cumprir as leis e as normas sobre drogas lícitas e
ilícitas, implementar as ações delas decorrentes e desenvolver ações e
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regulamentações, especialmente aquelas relacionadas à proteção da vida, da
saúde, da criança, do adolescente e do jovem, inclusive quanto à
publicidade de drogas lícitas, à fiscalização da venda, da publicidade,

.do consumo e de restrições a sua disponibilidade

(...)

3.12. Assegurar, por meio de medidas administrativas, legislativas e
jurídicas, o cumprimento disposto nos art. 3º, art. 6º, art. 79, art. 81 e art.
243 da Lei nº 8.069, de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente e na
Convenção sobre os Direitos da Criança, da Assembleia Geral das Nações
Unidas, promulgada pelo Decreto nº 99.710, de 1990, especialmente no art.
17, quanto ao direito de proteção da criança e do adolescente, inclusive nos
meios de comunicação, zelando para que a criança, o adolescente e o jovem
tenham acesso a informações e materiais que visem promover seu bem-estar
social, espiritual e moral e sua saúde física e mental, promovendo a
elaboração de diretrizes apropriadas a fim de proteger a criança, o
adolescente e o jovem contra informação e material prejudiciais ao seu
bem-estar, especialmente das drogas lícitas ou ilícitas.

(...)

4.1.6. As políticas e as ações de prevenção devem estimular a regulação
 do horário e de locais de venda de drogas lícitas e a tributação de preços

como fatores inibidores de consumo, além da restrição da publicidade de
.tais drogas

(...)

4.2.9. Fazer cumprir as leis e as normas sobre drogas lícitas e ilícitas,
implementar ações decorrentes e desenvolver novas ações e
regulamentações, especialmente aquelas relacionadas à proteção da vida, da
saúde, principalmente da criança, do adolescente e do jovem, inclusive
quanto à publicidade de drogas lícitas, à fiscalização da venda, da
publicidade e do consumo, à redução do horário e de locais de
disponibilidade de drogas lícitas, à sua tributação de preços como fatores

.”inibidores de consumo

 

Percebe-se, pois, que a matéria em exame já foi, em relação às crianças e adolescente, regulamentada pela
União; e, no que toca ao uso do narguilé, este deve ser regulado e regulamentado pela União em sua 

 Nacional sobre Drogas, através do Congresso Nacional, a fim de conferir ao assuntoPolítica
uniformidade, coerência, coesão e harmonia nacionais. A participação dos demais entes federativos
ocorrerá no âmbito do  Nacional de Políticas sobre Drogas, sendo a formulação da PolíticaPlano
Nacional sobre Drogas de inteira incumbência da União.

 

II – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO
INTERESSE

 

A inconstitucionalidade material (nomoestática) diz respeito à “matéria”, ao conteúdo, à substância do ato
normativo. Assim, aquele ato normativo que afrontar qualquer preceito ou princípio da Lei Maior deverá
ser declarado inconstitucional, por possuir um vício material.
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Legislar sobre proteção e defesa da saúde e proteção à infância e à juventude de forma genérica,
extremamente abrangente, em âmbito estadual, viola o ,princípio da predominância do interesse
relevante diretriz para a repartição de competências na federação brasileira, em que as matérias de 

 são de ; matérias de interesse , de competência dosinteresse nacional competência da União regional
Estados-membros e matérias de interesse , de competência do Município. O Distrito Federal,local
conforme art. 32, §1º da Constituição Federal de 88, acumula matérias de interesse regional e local.

 

Adotando-se critérios de interpretação hermenêutica para corroborar os argumentos anteriormente
expostos, Walber de Moura Agra (2009) sustenta que "(...)  de grandeaquelas matérias que necessitam
aporte financeiro ou  de uniformidade legislativa na federação obrigatoriamente devem ficar ao

".encargo da União

 

“O pacto federativo, sustentando-se na harmonia que deve presidir as
relações institucionais entre as comunidades políticas que compõem o
Estado Federal, legitima as restrições de ordem constitucional que afetam o
exercício, pelos Estados-membros e Distrito Federal, de sua competência

 (...).” [ADI 1.247 MC, rel. min. Celso de Mello, j. 17-8-1995, P,normativa
DJ de 8-9-1995.] [grifos nossos]

 

É necessário que o parlamentar justifique, sempre, em suas proposições legislativas as peculiaridades e
circunstâncias específicas regionais que possibilitam o ente federativo estadual legislar sobre determinada
matéria. Não o fazendo, incorre no terreno da incerteza, cujo combate requer providências abrangentes,
amplas, ou seja, exsurge a necessidade de uniformização legislativa para regular o caso em questão e
trata-lo normativamente com enfoque e especificidade, visando à harmonização do pacto federativo e à
segurança jurídica na interpretação e aplicação das normas.

 

Ressalte-se que o art. 2° da propositura legislativa em comento ainda estabelece a proibição da
“comercialização, mesmo que em separado, de essências ou de qualquer outra peça ou objeto que possa
compor ou ser acoplado ao aparelho narguilé”. Essa proibição é excessivamente ampla e indeterminada,
causando insegurança jurídica e adentrando em temáticas que escapam à competência legislativa do
Estado, tais como o direito civil e empresarial (art. 22, I, da CRFB/88 – competência legislativa privativa
da União) e do consumidor (art. 24, V, da CRFB/88 – competência concorrente da União, Estados e
Distrito Federal, mas com o Estado-membro usurpando a competência da União e disciplinando normas
gerais).

 

DA CONCLUSÃO

 

Diante do exposto, uma vez observadas as considerações acima elaboradas, opinamos pelo PARECER
, estando o presente projeto de lei em desarmonia com os ditames constitucionais e legais,CONTRÁRIO

havendo óbice para que caiba a aprovação da propositura legislativa sobre a matéria em questão.
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É o parecer, salvo melhor juízo.

 

CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO CEARÁ.

[1] CE/89. Art. 60, incisos II, III, IV, V e VI, § 2º e suas alíneas.

LILIAN LUSITANO CYSNE

CONSULTOR (A) TÉCNICO (A) JURÍDICO
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COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Sérgio Aguiar

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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