
Estado de São Pauio

COMISSÃO PERMANENTE DE Constituição,
JUSTIÇA E REDAÇÃO.

ZEFERÉNCIA:
'

ª /
PARECERNº f/ f' rf
PROIETO DE LEI Nº 90120 _ PAULO MODAS - ÁUTORiZA O POãDER
PÚBLlCO MUNiClPAL RECEBER COMPARTlLi—lAMENTO DE mmm/ações
REPASSADAS POR LABORATORiOS DE ANALISES CLÉNICÃS, CONFORME
ESPEClFlCA.

Este projeto, da lavra do nobre Vereador Paulo Modas, trata de único
objetol — autoriza o Poder Público Municipal receber compartilhamento de
informações por laboratórios de análises clínicas, conforme especifica — de
forma clara, precisa e lógica, estando em correto vernáculo, contendo os
atributos indispensáveis a si (novidade, generalidade, asbtratividade,
lmperatividade e coercibilidade) e as partes (a) preliminar (epígrafe e ementa), (b)
normativa (substantivo da matéria regulada) e (c) final (prazo de vigência),
contando 05 (cinco) artigos e 02 (duas) laudas, incluindo justificativaz.

Enquadra-se na competência do Município para legislar sobre
assuntos de interesse local e necessidade de suplementação de legisãação
federalíart. 30, inc. % e li, da CR), é pertinente a Lei Ordinária (519, do artigo 35,
da LOMRP) e de competência comum entre O Chefe do Poder Executivo e
Vereadoda), porquanto a matéria não se insere no rol 'numerus ciaususª
de inciªtiva privativa do .âaicaide, conforme o artigo 39 da LOW??? o
artigo 2/3, & 29 da Constituição Estadual e o artigo 61 da Constituição da
República.

Nesse sentido, no ARE nº 878931, com Repercussão Geraê, :
Supremo Tribunal Federal declarou:

"(...)Não usurºa a competência privativa do chefe do Poder
Executivo lei gue, embora crie despesa para a Administraçãº
Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus
órgãos nem do regime iurídico de servidores públicos. 4.
Repercussão qeral reconhecida com reafirmação da
iurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.

Não se permite, assim. interpretação ampliativa do citado
dispositivo constitucional, para abarcar matérias além daguelas
relativas ao funcionamento e estruturação da Administração
Pública, mais especificamente, a servidores e órgãos do Poder
Executivo. (grifamos).

Ademais, esta projeção cuida de compartilhamento de informações
no âmbito da saúde, em diapasão com o que determinam o art. 23, inc. ..
art. 196, todos da Constituição da República, sendo matéria de competencia e
* Inc. 1, do an. 7º, da LC 9598.
ª [m. 112 do RICMRP.
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iniciativa legislativa comuns entre a União, os Estados e os Municípios: in
verbis

“Art. 23. E 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;
(...)
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantindo mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal igualitário as ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação.

Amiúde, prestigiam-se os princípios da publicidade, da
transparência, da eficiência, o acesso a informação e a preservação dos
direitos da população, repita—se, autorizando o Poder Público Municipal receber
compartilhamento de informações por laboratórios de análises clínicas neste
momento de calamidade pública em razão do vírus COViD—19.

São dados com relevância à saúde e controle da pandemia no
município.

No cumprimento da publicidade, a Administração Pública observará
o disposto no artigo 37, caput, da Constituição da República e o disposto no
artigo 111 da Constituição do Estado de São Paulo, que assim prescrevem:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte (._.)”.

“Artigo 111 A administração pública direta, indireta ou
fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse
público e eficiência".

Sobre o tema transparência, há julgado paradigmático, onde o E.
Tribunal de justiça do Estado de São Paulo deixou bem claro seu
posicionamento sobre as leis da Câmara Municipai de Ribeirão Preto que
obrigam o acesso a informação (Relator(a): Xavier de Aquino; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: Órgão Especial; Data do julgamento: 06/08/2014; Data
de registro: 13/08/2014): ips/5 lirteris

”AÇÃO DlRETA DE lNCONSTiTUCiONALiDADE DE LEl. Lei de
iniciativa parlamentar que dispõe sobre "a obrigatoriedade de
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divulgação de listagens de pacientes que aguardam porconsultas de especialistas, exames e cirurgias na rede pública
municipal" na Comarca de Ribeirão Preto. iniciativa comum, quenão gera despesas a Municipalidade. inocorrência de vício
Reserva de iniciativa do Poder Executivo elencada 'numerusclausus' no artigo 24, 5 2º da Constituição Estadual e artigo 61
da Constituição da República» improcedência da ação".

Em caso da mesma natureza, eis o entendimento do E. Tribunai de
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP; Direta de lnconstitucionalidade
2155266-87.2016.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador:Orgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - ixi/â; Data do Julgamento:06/12/2016; Data de Registro: 09/12/2016):

“PARÃMETRO DE CONSTlTUCiONALiDADE Compatibilidade entre
a Lei Municipal nº 8.194, de 14 de abril de 2014, e dispositivosda Constituição Federal. lnadmissibilidade. Aplicação dos artigos
125, é 29, da Constituição Federal, e 74, Vi, da Constituição do
Estado de São Paulo. Precedentes. Não conheço da ação quantoao parâmetro apontado — Constituição Federal. AÇÃO DIRETA DE
lNCONSTITUCIONALIDADE Lei Municipal nº 8.194/14 determina
inclusão de informação sobre farmácias populares em receitas
médicas expedidas pelo Sistema Único de Saúde - SUS. Matéria
re ulada em âmbito local. Inconstitucionalidade. Inocorrência.
Vício de iniciativa. A exceção de trecho do texto do art. lº, da Lei
nº 8.194/14. que deverá ser excluída, não houve ofensa à
inde endência e se ara ão dos Poderes. Le isla ão rote esaúde e publicidade. Precedentes deste C. Órgão Especial.
Necessidade de supressão da expressão "... na parte frontal. em
espaco de 10 cm (dez centímetros) ...". do art. lº, da Lei
impugnada. Especificidade que configura ingerência na
organização administrativa. Indicação da fonte de custeio.
Possível a genérica. Precedentes dos Tribunais Superiores.
Precedente, em parte, a ação, na parcela conhecida". (grifamos),

Diante do atual panorama pandêmico que amargamos, porinterpretação teleológica, as informações a serem compartilhadas, entabuladas
por esta projeção, embora sejam resultados de exames, ganharam contornos
públicos e logísticos no mapeamento para o combate ao novo coronavírus, não
ferindo, em tese, os direitos à privacidade: a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas.

Destarte, enquadram—se no direito a transparência, %; informação,
sendo fundamentos de nossa república, previsto no inciso XXXiii, do art. Sº, no
inciso ll, do é 39, do art. 37 e no 5 29, do art. 216, todos da Carta Magna,

Decisão de escol, da Excelentíssima Juíza Federal Ana Lucia Petro
Betto, da 14ª vara Federal de São Paulo, Processo n 9 5004924-
79.2020.4.03.6100, ao deferir a tutela provisória de urgência, para determinar
a União que fornecesse, no prazo de 48h, os laudos de todos os exames aos
quais o Presidente da República foi submetido para a detecção da covid-19,
sob pena de fixação de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de

u)
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omissão injustificada, bem pontuou sobre os diretos à informação e a
transparência no atual cenário: verb/5

”Na atual momento de pandem/a que asso/a não só Brasil,
mas o mundo inteiro, os fundamentos da República não
podem ser negligenciados, em espec/a/ quanto aos deveres de
informação e transparência, Rep/se-se que Todo poder emanado povo' (art. 19, parágrafo único, da (IF/88), de modo que osmandantes do poder têm o direito de serem informados
quanto ao real estado de saúde do representante e/e/to. "

Noutro giro, de simples intelecção, o fato da norma ser direcionadaao Poder Executivo, não indica que deva ser de iniciativa privativa, inexistindoafronta ao princípio da reserva da administração, tratando-se, pois, de projetomeramente AUTORIZATIVO.
Eis o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de SãoPaulo (TJSP; Direta de lnconstitucionalidade 2234052—48.2016.8.26.0000;

Relator (a): Ferreira Rodrigues; Orgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 31/05/2017; Data de Registro:
07/06/2017):

”AÇÃO DIRETA DE lNCONSTlTUclONALlDADE. Lei nº 11.880, de
26 de fevereiro de 2016, de iniciativa parlamentar, que “dispõe
sobre a obrigatoriedade da divulgação dos gastos relativos às
publicidades impressas ou digitais da administração pública
municipal, direta ou indireta", ALEGAÇÃO DE Vl_ClO DE
lNlCIATIVA E OFENSA AO PRÍNClPlo DA SEPARAÇAO DOS
PODERES. Rejeição. Lei impugnada, de iniciativa parlamentar
que — diversamente de interferir em atos de gestão
administrativa — busca apenas garantir efetividade ao direito de
acesso a informação e ao principio da publicidade e
transparência dos atos do Poder Público, nos termos do art. Sº,
inciso ><XXlil, e art. 37, caput, da Constituição Federal. Princípio
da reserva de administração que, nesse caso, não é
diretamente afetado, mesmo porque "o fato de a regra estar
dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva
ser de iniciativa privativa" do Prefeito (ADJ 2444/RS, Rel, Min.
Dias Toffoli, j. 06/11/2014), Entendimento, portanto, que se
Justifica porque a matéria não versa sobre criação, extinção ou
modificação de órgãos administrativos, nem implica na criação
de novas atribuições para o Poder Executivo, senão na simples
reafirmação e concretização de direitos reconhecidos pela
Constituição Federal e que, inclusive, Já foram objeto de
regulamentação pela União em termos gerais, como consta da
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, com expressa
ressalva da competência dos demais entes federativos para
definir regras específicas sobre o tema (art. 45). Competência
legislativa concorrente. Alegação_ de inconstitucionalidade
afastada sob esse aspecto. ALEGAÇAO DE FALTA DE lNDJCAÇAO
DOS RECURSOS DlSPONIVEES PARA ATENDER AOS NOVOS
ENCARGOS (art. 25 da Constituição Estadual). Rejeição, As
despesas (extraordinárias) para proporcionar aquela pequena
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informação (cabível em uma simples linha do texto publicitário).se existentes, seriam de valor insignificante para o município epoderiam ser absorvidas pelo próprio orçamento da publicidade,sem custos adicionais ou com custos mínimos, de forma que afalta de previsão orçamentária, por si só não justifica oreconhecimento de inconstitucionalidade da norma.interpretação que decorre não apenas do principio da
razoabilidade, mas também de ponderação orientada pela regracontida no art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, quereputa desnecessária a demonstração de adequaçãoorçamentária e financeira de despesa considerada irrelevante,
Posicionamento que foi prestigiado pelo Plenário do SupremoTribunal Federal no julgamento da ADI nº 2444/RS, Rel. Min.
Dias Toffoli, j. 06/11/2014 e cuja orientação também e' adotada
no presente caso como razão de decidir. Ação julgadaimprocedente".

A projeção indica sua fonte de custeio (art. 49), adequando—se,assim, ao art. 195 da Carta Magna, ao art. 24 da tei de ResponsabilidadeFiscal e ao art. 25 da Constituição Bandeiranteª.
Ademais, a inexistência de indicação expressa (não é o caso) ou aprevisão genérica de fonte de custeio não têm o condão de inquinar deinconstitucionalidade a norma“, pois eventuais gastos poderão ser absorvidospelo orçamento de três maneirasª:
(A) via inserção nas despesas já previstas, seja por meio dautilização de reserva orçamentária de determinada rubrica, seja peloremanejamento de verbas previstas e não utilizadas;
(B) por créditos adicionais, com (B 1) os supiementares aquelesdevidamente autorizados, (8.2) os especiais ou (3.3) os extraordinários, ou;
(C) quando inviável essa complementação, por meio da inserção noplanejamento orçamentário do exercício subsequente.
O Supremo Tribunal Federal (STF) atesta, outrossim, que a

imprevisão orçamentária na Lei de Diretrizes Orçamentárias torna inexequ/i/e/
no exercício em que ela viga, as providências não auton'zaa'as, mas não asím/al/da, nem as nu/if/ca, conforme excerto retirado de voto do Ministro Gilmar
Mendes no julgamento da ADE 3.599 (ADE 3599/DF Rel. Min. Gilmar Mendes j.
21.05.2007):

“O tema é conhecido do Supremo Tribunal Federal há
bastante tempo. Na ÃDÉ 1292-552 Rel. ilmar Galvão,
unânime, Dj de 15.9.1995, sagrou—se o entendimento
de que não se viabiliza controle abstrato de
constitucionalidade quando se pretende confrontar
norma que impõe despesa alusiva a vantagem
funcional e ao art. 169 da Constituição, pois a

) TJSP: AD] nº 20836837082017.826,0000 e ADI nº 2160527-9620178260000,
4 TJSP: ADI nº 2l60527-9620]78.26.0000,
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ausência de dotação orçamentária prévia emlegislação específica não autoriza a declaração deinconstitucionalidade da ãei, impedindo tãosomente asua aplicação naquele exercício financeiro. Outrosprecedentes seguiram-se, todos no sentido do nãoconhecimento da ação direta quando fundada noargumento da ausência de prévia dotaçãoorçamentária para a realização de despesas (ADI 1585DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ de 3.4.1998;ADi 2.339 SC, Rel. Min. ãlmar Galvão, unânime, Dj1.6.2001; ADI 2343 SC, Rel. axªeison jobim, maioria, Dj13.6.2003).".
Por sua vez, o Decreto Legislativo Federal nº 06, de 20 de março de2020, reconheceu, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 04de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termosda solicitação do Presidente da República encaminhada por meio daMensagem nº 93, de 18 de março de 2020.
Com isso, dispensou-se ao ente federado a iimitação de empenho deque trata o art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Seguindo essa normativa declaratória de calamidade, para enterrarqualquer discussão, o Excelso Pretório, em sede de Medida Cautelar em AçãoDireta de lnconstitucionalidade n. 6357/20, do Distrito Federal, emrecentíssima decisão do Ministro—relator, Dr. Alexandre de Moraes, utilizando-se de interpretação conforme a Constituição, face à atual pandemia do COVED—19, determinou o exce cional afastamento da incidência dos arti os 14 16 17e 24 da LRF e 114, caput, e parágrafo 14. da LDOZZOZO (da União). Eis a partedispositiva dessa decisão:

"Diante do exposto, CONCEDO A MEDIDA CAUTELAR napresente ação direta de inconstitucionalidade, ad referendumdo Plenário desta SUPREMA CORTE, com base no art. 21, V, doRISTF, para CONCEDER INTERPRETAÇAO CONFORME A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, aos artigos 14, 16, 17 e 24 da Lei de
Responsabilidade Fiscal e 114, caput, in fine e é 14, da Lei deDiretrizes Orçamentárias/2020, para, durante a emergênciaem Saúde Pública de importância nacional e o estado decalamidade pública decorrente de COVãD—19, afastar a
exigência de demonstração de adequação e compensaçãoorçamentárias em relação a criação/expansão de programaspúblicos destinados ao enfrentamento do contexto decalamidade gerado pela disseminação de COViD-19. Ressalto
que, a presente MEDIDA CAUTELAR se aplica a todos os entesfederativos que, nos termos constitucionais e legais, tenhamdecretado estado de calamidade pública decorrente da
pandemia de COVID-19. Intime-se com urgência. Publique—se.".

Contudo, as informações que versa a projeção sob exegeseçja' têmprevisão orçamentária ínsita a execução dos serVIços publicos municmais.
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Logo, são inapiicáveis os referidos dispositivos da Lei deResponsabiiidade Fiscal para vetar ou se furtar à aplicação da presentenormativa.
Estão obedecidos, portanto, os critérios de constitucionaiidade,legalidade, regimentaiidade, juridicidade e técnica legislativa, e () PARECERDESTA COMISSAO E FAVORAVEL ao proieto em análise[ pugnando-se que sejaaprovado pelo Soberano Plenário desta Casa de Leis (art. 36, do RICMRP).Saia das Comissões, 26 de maio de 2020.
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