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DIRETORIA ADJUNTA DE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INF0RMAçAO PRE VIA

PNFORMAcAO PRE VIA N2166/98

1 - OBJETO

Projeto de Lei n2 1.782/98, de autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que tern por

escopo a proibicao do uso do cigarro nas escolas da rede estadual e privada do ensino

fundamental e médio do Estado.

A proposiçao foi publicada no "Diário do Legislativo" de 5/6/98.

2- PONTOS DE ATENçAO

2.1 - A proposição busca vedar a utilização de cigarros no recinto das escolas püblicas

e privadas do Estado, tanto as de nIvel fundamental quanto médio. Não se admite, sequer, a

possibilidade de utilizacão de cigarros em festas realizadas nas dependências das escolas.

2.2. - Determina-se, no art. 2, a obrigatoriedade de afixacao, em locais visIveis, de

avisos indicativos da proibicao.
2.3. - Estabelece-se que as despesas decorrentes da aplicação da lei correrão por

conta de dotacOes orçamentarias proprias, suplementadas, se necessário.

2.4. - A legislação não é original nern inovadora, uma vez que foi sancionada pelo

Governador do Estado a Lei n 2 12.903, de 1998, que define medidas para combater o

tabagismo no Estado e probe o uso do cigarro e similares nos locais que menciona. Em

seus arts. 32 e 42, a referida lei estabelece:

"Art. 39 Fica proibida a prática do tabagismo em recinto fechado de repartiçao pub/lea

e de escola, hospital, posto de saüde ou centro de lazer de responsabilldade do Estado. (...)

Art. 42 Nos estabelecimentos aos quais se aplica esta Lei é obrigatoria a afixacão e a

manutenção, em locals de Mcil visibilidade, de avisos, placas ou cartazes alusivos a

proibição da prática do taba gismo" (Grifos nossos).
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Cabe salientar também, a tItulo de ilustracao, que, no âmbito federal, fol promulgada a

Lei n2 9.294, de 1996, que dispöe sobre as restriçoes ao uso e a propaganda de produtos

fumIgeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrIcolas, nos termos

do § 42 do art. 220 da Constituiçao da RepUblica. Essa lei, no art. 2, veda o uso de cigarros,

cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto fumIgero em recinto coletivo,

privado ou püblico, salvo em area destinada exciusivamente a esse fim, devidamente isolada

e corn arejamento conveniente.

2.5 - Verifica-se, pois, que a lei estadual preexistente é muito mais ampla do que 0
projeto em exame, nao se justificando, a nosso ver, a tramitaçao de uma proposiçao que na•

traz qualquer novidade no mundo jurIdico.

No direito brasileiro, existem duas concepcaes tradicionais de lei: lei em sentido formal

e em sentido material. A primeira compreende todas as normas jurIdicas que passam pela

apreciaçao do Poder Legislativo e posterior sanção do Chefe do Poder Executivo. A segunda

concepçao abrange toda norma jurIdica generica, abstrata, obrigatoria e inovadora da ordem

jurIdica, ainda que não emane diretamente do Legislativo.

Dessa forma, o caráter da novidade é uma das principais caracterIsticas da norma

jurIdica e pode manifestar-se de várias maneiras, tais como: lei nova que modifica o

conteüdo da anterior, que amplia o seu objeto ou simplesmente revoga a norma precedente.

A rigor, a lei que apenas reproduz o que já está consagrado na Constituicao Federal ou

repete comando de outra norma, não pode ser considerada como lei em sentido materiS
pois não está presente o elemento inovador.

2.6 - A Constituiçao mineira, no "caput" do art. 13, preve o princIpio da razoabilidade
como urn dos parâmetros norteadores para o exercIcio da atividade administrativa. Significa

que os atos administrativos devem ser praticados corn born senso, moderaçao, devendo

existir proporcionalidade entre os meios utilizados e a finalidade a ser alcançada. Em outras

palavras, o administrador deve utilizar critérios aceitáveis por ocasião da prática do ato, não

se admitindo condutas desequilibradas ou incoerentes. A razoabilidade é conceito jurIdico
indeterminado, elástico e varia no tempo e no espaco.

Embora o princIpio em apreco esteja previsto como elemento direcionador da funcão

administrativa, já está consagrado na doutrina e na jurisprudência o entendimento segundo o
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qual a atividade legislativa também deve ser norteada por critérios razoáveis. Assim, o

trabaiho de elaboraçao das normas jurIdicas, de construcao do direito positivo, deve-se

pautar por critérios aceitáveis e coerentes que não conduzam a excessos.

0 Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se manifestar sobre a matéria,

quando concedeu medida liminar para suspender a eficácia de lei do Estado do Amazonas, a

qual concedia gratificacao de férias a servidor inativo, por contrariar, entre outros, o princIpio

da razoabilidade.

Diante dessas ponderaçöes, parece-nos evidente a incompatibilidade existente entre o

projeto, que apenas reproduz comando de outra lei, sem nada acrescer ao seu conteüdo, e o

•princIpio em tela.

2.7. - Ademais, a proposiçao, na forma como está redigida, necessitaria de

aperfeicoamentos. Não ha sentido falar-se em "rede estadual e na rede privada", visto que

todas as escolas, quer püblicas, quer privadas, pertencem ao Sistema Estadual de Ensino.

No art. 12 utilizam-se conceitos ja abolidos pela Constituiçao Federal de 1988 e pela nova Lei

de Diretrizes e Bases, como é o caso da terminologia "jQ e 22 graus", que deve ser

substitulda por "ensino fundamental e médio".

3 TRAMITAçAO
A proposiçao tramita em dois turnos e foi distribuIda as Comissöes de Constituiçao e

Justiça, de Educacão, Cultura, Ciência e Tecnologia e de Fiscalizacao Financeira e

Orçamentaria, para receber parecer.

Data da elaboração: 4/8/98
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