
 

PARECER  DA  COMISSÃO  DE  JUSTIÇA  E  REDAÇÃO 

Projeto de Lei  nº 003/2021 – LEGISLATIVO  

 

EMENTA: “DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO DE MULTA 

ADMINISTRATIVA PARA QUEM FRAUDAR A ORDEM DE 

PREFERÊNCIA DE IMUNIZAÇÃO CONTRA A COVID-I9, 

PROMOVIDA PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. DO 

MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICA.”  

 

 A Comissão Permanente de Justiça e Redação, reunida na forma regimental, com base 

nos artigos 71 e parágrafo 4º do artigo 77 do Regimento Interno, para apreciar o projeto acima 

mencionado de autoria do vereador Cleber Tomaz de Camargos, protocolado na Casa 

Legislativa (via e-mail) no dia 30/03/2021,  às 11h16, com pedido de sessão extraordinária. 

 A matéria  instituída multa administrativa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para quem 

cometer fraude à ordem de preferência de imunização contra  o Coronavírus promovida pela 

rede pública de saúde, no Município de Jardinópolis-SP; destina os recursos financeiros 

arrecadados em razão das multas ao Fundo Municipal de Saúde. 

 O projeto preenche os requisitos da boa técnica legislativa, contudo quanto a 

constitucionalidade merecer algumas considerações. 

 O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, confirmou o 

entendimento de que as medidas adotadas pelo Governo Federal na Medida Provisória (MP) 

926/2020 para o enfrentamento do novo coronavírus não afastam a competência concorrente 

nem a tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, pelo Distrito Federal 

e pelos municípios. A decisão foi tomada em sessão realizada por videoconferência, no 

referendo da medida cautelar deferida em março/20 pelo ministro Marco Aurélio na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6341.  

 Em relação à questão que envolve o fato furar fila para vacinação começam a fazer 

regramentos cuja tipicidade leva a detenção, reclusão, com pena privativa de liberdade e multa. 

Vejamos o que temos.  
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 Do SENADO FEDERAL, temos: projeto de lei nº 496/2021, protocolado em 24/03/21, 

já aprovado pelo Senado, de autoria do Senador Styvenson Valentim - PODEMOS/RN, – 

remetido à Câmara dos Deputados em 24/03/21, com pena de detenção de 1 a 3 anos e multa, 

para aquele que infringir ordem de prioridade da vacinação: 

 

 Já a  CÂMARA DOS DEPUTADOS, por sua vez, também aprovou matéria no mesmo 

sentido, o projeto de lei nº 25/2021, de autoria do Deputado Fernando Rodolfo – PL/PE, com 

pena mais severa, ou seja, de reclusão de 02 a 05 anos e multa, para quem infringir ordem de 

vacinação: 

 

Clicksign 7e9cf364-32c6-46f8-bc2a-e428a98931ce



 

 

 Em  nível  ESTADUAL,   os governos estaduais estão também criando leis penalizando 

quem fura a ordem prioridade com pena de multa, sendo que, o Estado de São Paulo, editou a 

lei nº 17.320, de 12 de fevereiro de 2021, que “Dispõe sobre penalidades a serem aplicadas pelo 

não cumprimento da ordem de vacinação dos grupos prioritários, de acordo com a fase cronológica 

definida no  plano nacional e/ou estadual de imunização contra a Covid-19”, tal dispositivo entre 

outras questões, prevê: 
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 Como se vê acima, em nosso Estado, o não cumprimento da ordem de vacinação dos 

grupos prioritários pode ensejar multa de até 850 UFESPs, podendo chegar a 1.700 UFESPs. 

(art. 2º), lembrando que o valor da UFESP/2021 é de R$ 29,09, observado ainda, que o valor 

auferido com a multa deverá ser revertido ao Fundo Estadual da Saúde. Assim, um munícipe 

poderá, em tese, ser multado em R$ 29,09 ou até R$ 24.726,50, isso sem reincidência.  

 Nos MUNICÍPIOS também não está sendo diferente, muitos estão criando leis 

aplicando pena de multa administrativa para quem furar a fila de vacinação, lembrando que na 

nossa região a cidade de Ribeirão Preto-SP, já criou norma neste sentido, e agora estamos diante 

de um projeto, em nosso município, com a criação de multa para quem descumprir tal ordem 

de vacinação. 

 No intuito de minimizar os riscos – e estragos – da pandemia do COVID-19, está 

havendo uma enxurrada de normas,  emanadas das esferas municipal, estadual e federal. Como 

existe divergência sobre o que se pode e o que não se pode fazer entre vindos dessas três esferas, 

provoca-se confusão em todos os setores da sociedade. 

 Na decisão do STF ficou consignado que a competência concorrente, ou seja,  cabe à 

União legislar sobre normas gerais e dentro da competência concorrente, os Estados e 

Municípios têm competência complementar, o que significa que os Estados e Municípios 

podem complementar a norma geral, editando normas que adicionem pormenores à regra 

primitiva federal. Nessa complementação, os Estados e os Municípios só podem tratar de 

questões que atendam às suas peculiaridades regionais/locais, mas sem contrariar a norma 

federal. 

 Lei estadual e lei municipal não podem contrariar a lei federal (norma geral), mas entre 

a lei estadual e a lei municipal não existe hierarquia, ou seja, a lei municipal não está “abaixo” 

da lei estadual, o que significa que a lei estadual não é “mais importante” ou “mais válida” do 

que a lei municipal. 

 Não se trata de obediência  hierárquica. O que se visa  é resguardar  a competência do 

Município e o interesse local, que é exatamente o fator que gera a predominância do interesse 

municipal. 
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 A questão a ser enfrentada agora é saber se o município poderá cobrar a multa no caso 

de descumprimento decorrente do presente projeto de lei, se aprovado, sancionado e 

promulgado, bem como, o Governo Estadual em face da normatização na esfera estadual,  

seriam duas multas – uma para o Município e outra para o Estado – o que certamente seria 

duplicidade de multa administrativa pelo mesmo fato,  ou estaríamos diante de um “non bis in 

idem” ou “ne bis in idem”, expressão latina que presume proibição a dupla penalização pelo 

mesmo fato.  

 Para muitos, tal princípio  está constitucionalmente vinculado às garantias da legalidade, 

proporcionalidade e, ao devido processo legal, embora não esteja previsto expressamente no 

texto da Carta Magna. 

 Sem dúvida há entendimentos que é um princípio de natureza processual, proibitivo de 

renovação de processos ou julgamentos pelos mesmos fatos; por outro lado, um princípio de 

direito material, segundo o qual ninguém deve ser apenado mais de uma vez pelos mesmos 

fatos. 

 Apesar de não ser comum, eventualmente surgem ações no judiciário sobre a 

concorrência de previsões normativas de penalização por diferentes entes federativos para uma 

mesma conduta. Para tanto, em matéria ambiental, a título de exemplo, podemos dizer que é 

possível, em alguns casos a duplicidade de multa, veja  o Recurso Especial n. º 1132682, em 

que a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu decisão determinando que 

“uma sanção imposta pelos estados, municípios ou pelo Distrito Federal substitui a multa 

imposta pela União em relação ao mesmo fato, mas a multa estabelecida pela União não 

impossibilita a imposição de multa por município.” Nota-se claramente que é possível a 

atuação conjunta de entes federativos na imposição de medidas para evitar, cessar ou diminuir 

a degradação ambiental, portanto, não se aplica o princípio “non bis in idem” ou “ne bis in 

idem”.  

 Mas também é certo que em muitos outros casos o que se busca evitar, nesse tipo de 

circunstância, onde mais de um ente tenha competência e jurisdição, é a ocorrência do bis in 

idem.  De fato, o non bis in idem é um princípio geral de direito, com aplicação especialmente 

no âmbito administrativo e penal, que veda a dupla punição. DANIEL FERREIRA, in,  

"Sanções Administrativas", Malheiros Editores, comenta: 

Clicksign 7e9cf364-32c6-46f8-bc2a-e428a98931ce



 

"O non bis in idem, ao contrário, tem outra e especial serventia 

enquanto princípio geral do Direito: a de proibir reiterado 

sancionamento por uma mesma infração - vale dizer, afastar a 

possibilidade de múltipla e reiterada manifestação sancionadora da 

Administração Pública."   

 

 Entendemos assim, que a aplicação de multa pela esfera estadual e concomitantemente 

outra  na esfera municipal pelo mesmo fato, caracteriza duplicidade de pena e fere o princípio  

“non bis in idem” ou “ne bis in idem” (ninguém deve ser punido mais de uma vez pelo mesmo fato, 

servindo como limitação do direito-dever). 

 Diante da existência de norma do Governo do Estado de São Paulo (Lei nº 17.320, de 

12 de fevereiro de 2021), que por sinal está em vigor e  já fixa pena de multa para o mesmo fato 

apontado no projeto de lei municipal (legislativo), entendemos que a matéria em tramite, fere o 

princípio acima, cuja sua  origem remota na Grécia, posteriormente acolhido pelo Direito 

Romano e garantido até hoje na CADH e, portanto, padece de constitucionalidade. 

 Como já pontuamos, é certo que no Direito brasileiro, o princípio ne bis in idem não 

está expressamente previsto na Constituição Federal de 1988, entretanto, pode ser considerado 

uma garantia fundamental em virtude do disposto no § 2º do artigo 5º, no qual se estabelece 

que os direitos e garantias fundamentais são os que se encontram na Constituição, derivam do 

regime ou dos princípios nela previstos, ou os que se encontram em tratados internacionais de 

direitos humanos dos quais o Brasil faça parte. Tal princípio é uma garantia que está previsto 

no artigo 8.4 da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 (CADH) (OEA, 1969), 

na qual se prevê que “o acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser 

submetido a novo processo pelos mesmos fatos”. A CADH foi ratificada pelo Estado brasileiro 

por meio do Decreto nº 678, de 06 de novembro de 1992 (BRASIL, 1992c) e o STF consolidou 

na sua jurisprudência (RE no 466.343/SP, em 03/12/08), o que se aplica por analogia ao nosso 

contexto, com as devidas proporções.  

   Assim, a comissão entende que o projeto de lei nº 003/2021, do Legislativo,  

não está apto para ser apreciado pelo Plenário, por padecer de vício – inconstitucionalidade - e 
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deve primeiramente, antes de ser enviado as demais comissões, ser submetido ao Plenário, 

para os fins  do § 1º do artigo 177 do Regimento Interno1. 

 

  ESTE É O NOSSO PARECER. 

  Jardinópolis, 07 de abril de 2021. 

 

 

 

Relator: JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR  -   (FOFO) 

 

 

 

Presidente:   LEANDRO MORETTI SERRANO                        Membro: EDSON ROGÉRIO VIZU 

 

 

 

 

 

 
1  -  Art. 177 - Quando qualquer proposição for atribuída a mais de uma comissão, cada qual dará seu parecer 

separadamente, sendo a Comissão de Justiça e Redação ouvida sempre em primeiro lugar, observado o disposto 

no artigo 84 deste Regimento Interno. 

 Par. 1º - Concluindo a Comissão de Justiça e Redação, pela ilegalidade ou inconstitucionalidade de um projeto, 

deve o parecer ir a Plenário para ser discutido e votado, procedendo-se: 

 a) ao prosseguimento da tramitação do processo, se rejeitado o parecer. 

 b) à proclamação da rejeição do projeto e ao arquivamento do processo, se aprovado o parecer. 

 Par. 2º - Respeitado o disposto no parágrafo anterior, o processo sobre o qual deva pronunciar-se mais de 

uma comissão, será encaminhado diretamente de uma para outra, feitos os registros nos respectivos protocolos. 
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