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A Ç Ã O  D I R E T A  D E  I N C O N S T I T U C I O N A L I D A D E .

INADMISSIBILIDADE DO INGRESSO NO FEITO DE

PARLAMENTAR NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE -

PRECEDENTES DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO

PROVIDO. LEI 5.526, DE 26 DE AGOSTO DE 2015, QUE

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO DE

ATESTADOS MÉDICOS DIGITAIS. PROJETO DE LEI DE

INICIATIVA DE PARLAMENTAR. DIPLOMA QUE NÃO

INVADE COMPETÊNCIA RESERVADA AO PODER

EXECUTIVO -  IMPROCEDÊNCIA.

A jurisprudência do STF proclama que não é possível o

deferimento do pedido de ingresso de pessoa física, ainda que

deputado estadual, na qualidade de amicus curiae.

Conforme entendimento do STF, as hipóteses de limitação da

iniciativa parlamentar, em matéria legislativa, estão previstas

em numerus clausus e, assim, devem ser interpretadas

restritivamente.

Demonstrado que a Lei Distrital 5.526, de 26 de agosto de

2015, de iniciativa parlamentar, não aumenta despesas e não
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afeta as atribuições da Secretaria de Estado de Saúde do

Distrito Federal, não se vislumbra, do ponto de vista formal,

agrestia à ordem constitucional vigente.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  do CONSELHO

ESPECIAL do  Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ROMÃO C.

OLIVEIRA - Relator, ROMEU GONZAGA NEIVA - 1º Vogal, CARMELITA BRASIL

- 2º Vogal, CRUZ MACEDO - 3º Vogal, WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR - 4º

Vogal, HUMBERTO ULHÔA - 5º Vogal, J.J. COSTA CARVALHO - 6º Vogal, JAIR

SOARES - 7º Vogal, MARIO-ZAM BELMIRO - 8º Vogal, ROBERVAL CASEMIRO

BELINATI - 9º Vogal, ANA MARIA AMARANTE - 10º Vogal, FLAVIO ROSTIROLA

- 11º Vogal, ARNOLDO CAMANHO - 12º Vogal, GETÚLIO DE MORAES

OLIVEIRA - 13º Vogal, MARIO MACHADO - 14º Vogal, sob a presidência do

Senhor Desembargador MARIO MACHADO,  em proferir a seguinte decisão:

JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. MAIORIA. NEGAR PROVIMENTO AO

AGRAVO INTERNO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas

taquigráficas.

Brasilia(DF), 5 de Julho de 2016.

Documento Assinado Eletronicamente

ROMÃO C. OLIVEIRA

Relator
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 O diploma legal impugnado é do seguinte teor:

 

 LEI Nº 5.526, DE 26 DE AGOSTO DE 2015 

 (Autoria do Projeto: Deputada Sandra Faraj)

 Dispõe sobre a obrigatoriedade de emissão de atestados médicos digitais

em toda a rede hospitalar pública e privada e pelos médicos em geral no

âmbito do Distrito Federal e dá outras providências.

 O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, Faço saber que a Câmara

Legislativa do Distrito Federal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

 Art. 1º Fica instituída a obrigatoriedade da emissão de atestados médicos

digitais, denominados e-Atestados, em toda a rede hospitalar pública e

privada e pelos médicos em geral no Distrito Federal.

 Parágrafo único. Excepcionalmente, em casos devidamente justificados,

pode ser emitido o atestado em papel.

 Art. 2º Os hospitais públicos e privados e os médicos devem se adaptar à

exigência constante do art. 1º no prazo máximo de 1 ano a partir da

publicação desta Lei.

 Art. 3º Os atestados digitais devem ser certificados por órgãos oficiais.

 Art. 4º A infração às disposições desta Lei acarreta multa estipulada pelo

decreto regulamentador.

 Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 dias,

contados de sua publicação.

 Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correm à conta das

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

 Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

 

 Sustenta a autora que a lei impugnada alberga vício de iniciativa,

afrontando os artigos 53, 71, § 1º, inciso IV e 100, incisos VI e X da Lei Orgânica do
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R E L A T Ó R I O

 Senhor Presidente, a Exma. Sra. Procuradora-Geral de Justiça do

Distrito Federal e Territórios ajuizou a presente ADI, pleiteando a declaração da

inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.526, de 26 de agosto de 2015.
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Distrito Federal, porquanto institui a “obrigatoriedade da emissão de atestados

médicos digitais, denominados e-Atestados, em toda a rede hospitalar pública e

privada e pelos médicos em geral no Distrito Federal.” Argumenta que a

inconstitucionalidade, na espécie, contamina todos os dispositivos da lei impugnada,

haja vista a interdependência entre eles.

 Assevera que por determinar ingerência indevida em assunto da

competência privativa do Chefe do Poder Executivo, a lei impugnada deve ser

declarada formalmente inconstitucional, porquanto elaborada mediante iniciativa de

Deputada Distrital.

 Alega que a lei impugnada, por derivar de iniciativa parlamentar,

vulnera o que o STF chama de reserva de administração, que veda a ingerência

normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência

administrativa do Chefe do Poder Executivo. Destaca que a LODF outorga ao

Governador do Distrito Federal, a iniciativa legislativa de matérias que versem sobre

a organização e o funcionamento da administração do Distrito Federal.

 Finalmente, requer a procedência da ação, com a declaração de

inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, da Lei Distrital 5.526, de 26 de agosto

de 2015, com efeitos ex tunc e erga omnes.

 Em suas informações, o Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal

argumenta que a lei impugnada não traz inovações significativas no rol de

atribuições dos órgãos competentes. Assevera que embora crie implicitamente

atribuições específicas quanto à fiscalização da nova obrigação, o diploma legal

hostilizado deixa de indicar qual seria o ente responsável pela tarefa. Alega,

ademais, que a obrigatoriedade de emissão de atestados digitais pela rede

hospitalar pública não envolve a outorga de uma obrigação inteiramente nova aos

servidores competentes, que já têm a atribuição de emitir atestados em papel.

Argumenta, ainda, que a Lei impugnada confere o prazo de um ano para as

adaptações necessárias e autoriza, em caráter excepcional, a emissão de atestados

em papel. Ao final, o Governador do Distrito Federal manifesta-se pela

improcedência do pedido (fls. 12/20).

 A Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal prestou

informações às fls. 22/28, sustentando que não se verifica usurpação de

competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, que se restringe às

matérias relacionadas nos incisos I a V do § 1º do art. 71 da LODF. Alega que a lei

impugnada não cria qualquer despesa para os órgãos ou secretarias da estrutura

administrativa local, mas apenas qualifica as rotinas de emissão de atestados

médicos, que passam a ser digitais. Argumenta que a lei impugnada objetiva
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oferecer segurança e autenticidade, ou seja, a certeza de que foram emitidos por

médicos regularmente inscritos no CRM, porquanto no DF estima-se de 15 a 20 mil

atestados médicos falsificados por mês. Ressalta que a Anvisa já começou a

regulamentar a matéria em âmbito nacional e,  por derradeiro, sustenta que o

diploma legal impugnado obedece ao disposto no art. 24, XII da CF/84, que

estabelece ser competência concorrente da União, Estados e Municípios legislar

sobre a defesa da saúde. Finalmente, requer que a ADI seja julgada improcedente.

(fls. 22/28).

 Às fls. 31/43, a Procuradora-Geral do Distrito Federal, na qualidade

de Curadora do ato normativo impugnado, assevera que o diploma legal em análise

usurpou a competência privativa do Chefe do Poder Executivo local para propor,

mediante projeto de lei, modificações em matérias de organização e funcionamento

da Administração que implicarem aumento de despesa.  Alega que nos termos do

art. 84 da CF/88, compete ao Chefe do Poder Executivo, mediante decreto

autônomo, a disciplina da organização e funcionamento da Administração Publica,

quando não implicar aumento de despesas. Do contrário, o tema deve ser

disciplinado por lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II “e”, da

CF. Sustenta que a interpretação sistêmica do preceito constitucional e do Art. 71, §

1º, IV, da LODF, torna evidente a competência privativa do Governador do Distrito

Federal para apresentar projeto de lei dispondo sobre organização e funcionamento

da Administração Pública distrital quando implicar aumento de despesa. Ao final, a

Curadora do ato impugnado, sustenta a inconstitucionalidade formal do diploma

atacado, por violação à competência privativa do Chefe do Poder Executivo para o

projeto de Lei que disponha sobre organização e funcionamento da Administração

publica, quando implicar aumento de despesa (art.s 61, § 1º, II, “c” e “e”, da CF, c/c o

art. 71, § 1º, II e IV da Lei Orgânica do Distrito Federal. 

 A Douta Procuradoria de Justiça oficiou pela procedência do pedido

(fls. 45/47v.).

 A Deputada Distrital Sandra Faraj Cavalcante requereu a sua

admissão no feito na qualidade de amicus curiae, pleito que restou indeferido.

 Acrescento que a Deputada Distrital Sandra Faraj Cavalcante opôs

embargos de declaração, em face da decisão de fls. 55/58, na qual indeferi o pedido

de admissão da Parlamentar na qualidade de amicus curiae. Em razões, sustenta-se

que a participação da parlamentar será de suma importância para a demonstração

da adequação da legislação à LODF, contudo tal questão foi desconsiderada, razão

pela qual a omissão deve ser revista, à luz do art. 1.022 , II do NCPC. Ao final,

requer o suprimento da omissão para que seja permitida a participação da
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requerente nesta ação direta de inconstitucionalidade.

 É o relatório.
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Entretanto, não vejo como modificar o posicionamento anterior,

porquanto no precedente do STF adotado como fundamento da decisão embargada,

o pedido de admissão na qualidade de amicus curiae também fora formulado por

parlamentar e restou indeferido, a fundamento de que:

 

"Observa-se, desse modo, que a admissão de terceiros, 'órgãos ou

entidades', nos termos da lei, na condição de amicus curiae, configura

circunstância de fundamental importância, porém de caráter excepcional, e

que pressupõe, para tornar-se efetiva, a demonstração do atendimento de

requisitos, entre eles, a adequada representatividade daquele que a pleiteia.

Dessa forma, por ser regra de exceção, sua interpretação deve ser restrita,

não sendo possível o deferimento do pedido de ingresso de pessoa física,

ainda que deputado estadual, na qualidade de amicus curiae."

Essa orientação tem sido reiterada como se verifica na consulta processual

disponível na página eletrônica do STF, referente à ADI 5039/RO, na qual o

eminente Ministro Edson Fachin proferiu decisão no dia 20.04.2016, onde

se lê:

"A relevância da matéria se verifica a partir de sua amplitude, bem assim a

respectiva transcendência, e de sua nítida relação com as normas

constitucionais. A representatividade do 'amigo da Corte' está ligada menos

ao seu âmbito espacial de atuação, e mais à notória contribuição que pode

ele trazer para o deslinde da questão. Por fim, é cediço o entendimento

deste Supremo Tribunal Federal de que somente podem figurar como

amicus curiae órgãos ou entidades, não se admitindo, até o presente

momento, pessoas físicas sob essa condição.

Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 724.347-ED

(rel. min. Roberto Barroso, DJe de 08.06.2015), RE 590.415 (rel. min.

Roberto Barroso, DJe de 24.03.2015), RE 631.053 (rel. min. Celso de Mello,

DJe de 16.12.2014), RE 608.482 (rel. min. Teori Zavascki, DJe de

08.09.2014), ADI 4874 (rel. min. Rosa Weber, DJ de 03.10.2013), RE
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V O T O S

O Senhor Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA - Relator

Senhor Presidente, inicialmente, recebe-se a peça intitulada

embargos declaração como agravo interno.
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566.349 (rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 06.06.2013) e ADI 4264 (rel. min.

Ricardo Lewandoski, DJe de 31.08.2011

 

Ante o exposto, mantém-se a decisão de fls. 53/54v e nega-se

provimento ao agravo interno.

Passa-se ao exame da ADI.

Senhor Presidente, o diploma legal impugnado dispõe sobre a

obrigatoriedade de emissão de atestados médicos digitais em toda a rede hospitalar

pública e privada e pelos médicos em geral no âmbito do Distrito Federal e dá outras

providências.

Segundo a autora, a inconstitucionalidade, na espécie, contamina

todos os dispositivos da lei impugnada, haja vista a interdependência entre eles. 

O art. 1º do diploma legal impugnado institui a obrigatoriedade da

emissão de atestados médicos digitais, denominados e-Atestados, em toda a rede

hospitalar pública e privada e pelos médicos em geral no Distrito Federal. O

parágrafo 1º deste artigo estabelece que, excepcionalmente, em casos devidamente

justificados, pode ser emitido o atestado em papel. O art. 2º estabelece o prazo de 1

(um) ano para os hospitais públicos e privados e os médicos se adaptarem à

obrigatoriedade da emissão de atestados médicos digitas. O art. 3º dispõe que os

atestados digitais devem ser certificados por órgãos oficiais, enquanto o art. 4º

prevê, para o caso de infração ao disposto no diploma legal hostilizado, a aplicação

de multa estipulada pelo decreto regulamentador, a ser exarado no prazo de 90 dias,

contados da publicação da lei, conforme art. 5º. O artigo 6º define que as despesas

decorrentes da execução da Lei em comento, correm à conta das dotações

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Segundo o requerente, a norma em comento violaria artigos 53, 71,

§1º, inciso IV e 100, incisos VI e X, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal,

porque, ao tratar da obrigatoriedade de emissão de atestados médicos digitais,

acaba por interferir na organização e no funcionamento da administração pública, na

medida em que cria outras atribuições à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito

Federal.

Confira-se, a propósito, o teor dos referidos dispositivos que em tese

restariam violados:
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Art. 53. São Poderes do Distrito Federal, independentes e harmônicos entre

si, o Executivo e o Legislativo.

§ 1º É vedada a delegação de atribuições entre os Poderes.

§ 2º O cidadão, investido na função de um dos Poderes, não poderá exercer

a de outro, salvo as exceções previstas nesta Lei Orgânica.

Art. 71. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer

membro ou comissão da CâmaraLegislativa, ao Governador doDistrito

Federal e, nos termos do art. 84, IV, ao Tribunal de Contas do Distrito

Federal, assim como aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta

Lei Orgânica.

§ 1º Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa

das leis que disponham sobre:

I - (...);

II - servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento

de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III - (...);

IV - criação, estruturação, reestruturação, desmembramento, extinção,

incorporação, fusão e atribuições das Secretarias de Estado do Distrito

Federal, órgãos e entidades da administração pública; (Inciso com a

redação da Emenda à Lei Orgânica nº 44, de 2005).

Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal:

VI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei

Orgânica;

X - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do

Distrito Federal, na forma desta Lei Orgânica;

 

Ocorre que no Regimento Interno da Secretaria de Estado de Saúde

do Distrito Federal contemplada está, quando menos, atribuição relativa a ações e

serviços públicos que implementem bem estar social e padronização de qualidade,

segundo consta dos seus Regimentos Internos, in verbis:
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Art. 1° À Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, órgão da

Administração Direta do Governo do Distrito Federal, compete:

(...)

II - participar da formulação de políticas que visem ao bem estar físico,

mental e social do indivíduo e da coletividade, em interface com as políticas

sociais, econômicas e ambientais;

(...)

IX - normatizar, regulamentar, controlar, avaliar as ações, atividades e

serviços, públicos e privados, de saúde e de interesse para a saúde;

(...)

XII - organizar e coordenar o sistema de informação em saúde, no âmbito

do Distrito Federal;

XIII - elaborar normas técnicas e estabelecer padrões de qualidade e

parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde, no âmbito do

Distrito Federal;

 

Como se vê, consta no Regimento Interno da Secretaria de Saúde

do Distrito Federal a competência para estabelecer padrões de qualidade e

parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde, no âmbito do Distrito

Federal.

Portanto, quando a Lei Impugnada estabelece a obrigatoriedade da

emissão de atestados médicos digitais em toda a rede hospitalar, pública e privada,

do DF não inova nas atribuições daquele órgão, tão-pouco gera despesas não

previstas na lei orçamentária, mormente porque a Lei estabelece prazo de 1 (um)

ano para que os hospitais públicos e privados e os médicos possam se adaptar à

exigência de emissão de atestado digital.

Noutro giro, conforme entendimento jurisprudencial emanado do

excelso Supremo Tribunal Federal, as hipóteses de limitação da iniciativa

parlamentar, em matéria legislativa, estão previstas em numerus clausus e, assim,

devem ser interpretadas restritivamente. Confira-se:
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EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1º,

2º E 3º DA LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO DO

AMAZONAS. TESTE DE MATERNIDADE E PATERNIDADE. REALIZAÇÃO

GRATUITA. EFETIVAÇÃO DO DIREITO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LEI

DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE CRIA DESPESA PARA O ESTADO-

MEMBRO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO

ACOLHIDA. (...). 1. Ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada

não cria ou estrutura qualquer órgão da Administração Pública local. Não

procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só

poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo. As hipóteses de limitação da

iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus clausus, no artigo 61 da

Constituição do Brasil --- matérias relativas ao funcionamento da

Administração Pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos

do Poder Executivo. Precedentes. 2(...). (ADI 3394, Relator(a):  Min. EROS

GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2007, DJe-087 DIVULG 23-08-

2007 PUBLIC 24-08-2007 REPUBLICAÇÃO: DJe-152 DIVULG 14-08-2008

PUBLIC 15-08-2008 EMENT VOL-02328-01 PP-00099 DJ 24-08-2007 PP-

00023 RT v. 96, n. 866, 2007, p. 112-117)

EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.521/2000 do

Estado do Rio Grande do Sul. Obrigação do Governo de divulgar na

imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas.

Ausência de vício formal e material. Princípio da publicidade e da

transparência. Fiscalização. Constitucionalidade. (...) 2. Lei que obriga o

Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos

a contratos de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder

Executivo. A lei em questão não cria, extingue ou modifica órgão

administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração

pública. O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não

implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Governador do Estado.

Não incide, no caso, a vedação constitucional (CF, art. 61, § 1º, II, e) (...)  5.

Não ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e II, da Carta Magna,

pois o custo gerado para o cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo

o aparato administrativo necessário ao cumprimento da determinação legal

preexistente. 6. Ação julgada improcedente. (ADI 2444, Relator(a):  Min.
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DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2014, ACÓRDÃO

ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015)

 

Destaca-se, ademais, que a norma, tal como publicada, não inova as

atribuições nem a organização interna da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito

Federal, tampouco de qualquer dos órgãos e entes públicos, o que transmudaria a

iniciativa de lei privativamente ao Chefe do Poder Executivo.

Ao contrário, as disposições inserem-se nas diretrizes incumbidas a

estes órgãos, quanto ao estabelecimento de padrões de qualidade, com vistas a

uma prestação mais completa e eficaz de serviços públicos, conforme, inclusive,

exige o art. 37, caput, da Constituição Federal ao estabelecer, entre outros princípios

norteadores da administração pública, o da eficiência.

Destarte, a matéria, cuja legislação ora se impugna, está incluída na

competência genérica disposta no artigo 71 da Lei Orgânica do Distrito Federal,

cabendo a qualquer membro ou comissão da Câmara Legislativa, ou mesmo ao

Governador do Distrito Federal, a edição de lei desta natureza, sem que isso

implique afronta ao Princípio da Separação dos Poderes, como quer fazer crer o

Requerente.

Também não é possível concluir pela procedência da assertiva de

que a Lei Distrital n. 5.526, de 26 de agosto de 2015 gera dispêndios não previstos

no orçamento, quando a obrigatoriedade da emissão do atestado digital somente

será implementada no prazo de 1 (um) ano, contado da publicação da Lei, lapso

temporal suficiente para a realocação de valores destinados à impressão de

formulários em papel e adaptação dos sistemas já existentes, inclusive, no que

tange à certificação dos atestados por órgãos oficiais, atribuição já disciplinada em

outros diplomas legais e em funcionamento do Distrito Federal.

Ante a inexistência de inconstitucionalidade formal subjetiva, não há

falar em violação ao artigo 71, § 1º, IV e art. 100, VI e X, da LODF, nem ao princípio

da separação dos poderes (artigo 53, caput, da LODF).

Por fim, destaco entendimento desta Corte em julgamento similar:

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, LEI DISTRITAL Nº 2.740

DE 11 DE JULHO DE 2001. INICIATIVA DE DEPUTADO DISTRITAL.

OBRIGATORIEDADE NA COLOCAÇÃO DE SEMÁFOROS NAS FAIXAS
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DE PEDESTRES DAS VIAS PAVIMENTADAS DE TRÁFEGO

AUTOMOTIVO QUE ESPECIFICA. AFRONTA AO ART. 71, § 1º, INC. IV,

DA LODF. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA CUJA INICIATIVA

NÃO ESTÁ AFETA AO CHEFE DO EXECUTIVO. ART. 30, INCISOS I E II,

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 24 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO

NACIONAL BRASILEIRO.

- Não se configura o vício formal atinente à iniciativa da lei distrital por

Deputado Distrital, a malferir o disposto no art. 71, § 1º, inc. IV, da LODF, se

a matéria nela disciplinada não se enquadra dentre aquelas de iniciativa

privativa do Chefe do Executivo local, mormente quando nenhum acréscimo

ou exclusão ensejou às atividades afetas ao DETRAN ou ao DER, mas tão-

somente teve por escopo a defesa da segurança, e reflexamente da saúde

da população.

- Ademais, é de se considerar, na espécie, que, para o Distrito Federal,

concorrem competências estaduais e municipais. Assim, plenamente

aplicáveis os incisos I e II do art. 30 da Constituição Federal, que atribuem

aos municípios a competência para legislar acerca de assuntos de interesse

local.

- Invoca-se, ainda, o art. 24 do Código de Trânsito Nacional Brasileiro, o

qual firma a competência dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos

Municípios, no âmbito de sua circunscrição, para cumprir e fazer cumprir a

legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições.

-  Ju lgado  improceden te  o  ped ido  f o rmu lado  na  ação  de

incons t i t uc iona l i dade .  Unân ime .

(Acórdão n.251936, 20020020041910ADI, Relator: MARIA APARECIDA

FERNANDES, Conselho Especial, Data de Julgamento: 24/08/2004,

Publicado no DJE: 14/04/2008. Pág.: 56).

 

Como se vê o diploma legal não cria nova atribuição aos médicos do

Distrito Federal, mas tão-somente qualifica a rotina do fornecimento de atestados

médicos, reservando aos modelos em papel os casos excepcionais, devidamente

justificados.

Destarte, demonstrado que a Lei Distrital 5.526, de 26 de agosto de

2015, de iniciativa parlamentar, não aumenta despesas e não afeta as atribuições da

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, não verifico, do ponto de vista
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formal, agrestia à ordem constitucional vigente.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido e declaro a

constitucionalidade da Lei Distrital 5.526, de 26 de agosto de 2015.

É como voto.

 

 

Senhor Presidente, lendo o relatório, em princípio, caminho por

enxergar uma inconstitucionalidade, diferentemente do eminente Relator,

entendendo que, de fato, há uma simplicidade em torno de todo o episódio. Mas me

parece que, dessa forma, o parlamento estaria impondo, um poder estaria impondo

ao outro a forma de se desincumbir de suas funções, de suas obrigações. Porque o

Executivo pode entender não ser conveniente a forma de expedir o atestado assim

ou como vem sendo feito.

Entendo que há sim, e o faço na esteira do parecer ministerial, uma

ingerência, uma usurpação de competência do poder do chefe executivo local,

embora, se examinados pelo campo da despesa, de fato, não houvesse nenhuma

consequência.

O que me parece é que há uma imposição de um poder sobre o

outro, na forma de exercer suas atividades, por mais moderno que seja a expedição

digital, na forma como previsto na lei.

Assim, de forma singela, Senhor Presidente, peço vênia ao eminente

Relator para acompanhar o Ministério Público, entendendo que há sim uma

inconstitucionalidade a ser reparada na ação.

Julgo procedente.

 

 

Senhor Presidente, recebemos pessoalmente o Procurador da

Câmara Legislativa, que nos remeteu os memoriais, possibilitando nos prepararmos

para a questão.

Penso que o voto do eminente Relator aborda corretamente o tema.

Na verdade, o inciso IV da Lei Orgânica do Distrito Federal, que fala em atribuições

das Secretarias do Governo, e essa seria a norma vulnerada, não pode ser aplicada

Fls. _____

Ação Direta de Inconstitucionalidade 20150020242294ADI

O Senhor Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA - Vogal

A Senhora Desembargadora CARMELITA BRASIL - Vogal

Código de Verificação :2016ACOGWQAH4BTCX8D1PXLK0NV

GABINETE DO DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA 15



à hipótese sub judice. Aqui não se criou atribuição alguma, apenas um modo de se

emitir um certificado.

Destaco - porque o memorial o faz também - que o Governador já

regulamentou a lei e já está implantada, funcionando, segundo nos informaram, com

eficiência, como se planejou.

Peço vênia à divergência para acompanhar o eminente Relator.

 

 

Na minha opinião, não há novas atribuições para a organização do

Distrito Federal, apenas a racionalização na utilização dos serviços.

O aspecto relevante, que seria despesa para o Distrito Federal, ele

está a dizer que não tem, uma vez que já implementou o sistema que vai otimizar os

trabalhos da rede pública de saúde.

Anoto aqui um precedente, da relatoria do eminente Desembargador

Mario Machado, que adoto como razões de decidir, quando S. Ex.a, examinando

uma lei de iniciativa do Legislativo, diz o seguinte:

 

"Referida Lei apenas estabelece os contornos da política

pública de coleta de resíduos já existente. Desse modo, não

trata de matéria de iniciativa privativa do chefe do Poder

Executivo, nem invade função típica do Poder Executivo para

praticar atos de funcionamento da máquina estatal."

 

 

Penso, Senhor Presidente, que a hipótese é a mesma. Não há uma

inovação fundamental relevante, mas sim uma nova forma de tratamento da matéria.

Por isso que, com a devida vênia, acompanho o eminente Relator.
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Senhor Presidente, acompanho o eminente Relator.

 

 

I n f o r m a ,  e m  s í n t e s e ,  p a d e c e r  o  a t o  n o r m a t i v o  d e

inconstitucionalidade formal, consubstanciado no vício de iniciativa, tendo em vista

tratar-se de projeto de lei de autoria parlamentar, por tratar de atribuições

específicas de órgão da Administração Pública distrital, os quais são matérias de

competência privativa do Chefe do Poder Executivo local, vulnerando a reserva de

administração.

Assim, requer a procedência do pedido, com a declaração, em

tese, de inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 5.526/2015, com efeitos ex tunc

e erga omnes, em face de ofensa aos artigos 53, 71, §1º, inciso IV e 100, incisos

VI e X, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal.

O Governador do Distrito Federal e a Mesa da Câmara Legislativa

defendem a constitucionalidade da norma impugnada, ao argumento de que a

referida lei não invadiu a competência privativa do Chefe do Executivo e o seu

conteúdo trata de densificação de atribuições já existentes, sem trazer nenhum tipo

de inovação a autorizar a declaração de inconstitucionalidade formal, por vício de

iniciativa. Sustentam, ainda, que a idéia é justamente dar segurança e autenticidade

aos atestados médicos, impedindo sua falsificação.

A Procuradoria-Geral do Distrito Federal, na qualidade de curadora

da norma, sustenta a inconstitucionalidade da norma por ter usurpado competência

privativa do Chefe do Executivo, ao tratar de tema afeto à organização da

Administração a indicar aumento de despesa.

O Procurador-Geral de Justiça, em parecer de fls. 45/47v, na

qualidade de custos legis, ratifica os termos apresentados na inicial, manifestando-

se pelo conhecimento e pela procedência do pedido.
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É a síntese do que interessa.

Preliminarmente, cumpre esclarecer que, conforme pacífica

jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal, a Lei nº 9.868/99, que dispõe

sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação

declaratória de constitucionalidade, acrescentou a alínea "n'" no inciso I do artigo 8º

da Lei 8.185/91, que prevê a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal

e Territórios para processar e julgar, originariamente, "a ação direta de

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Distrito Federal em face da

sua Lei Orgânica".

Assim, e nos termos do dispositivo legal supracitado, o controle

abstrato das leis distritais ou atos normativos em face da Lei Orgânica do Distrito

Federal compete ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

Na hipótese, a requerente alega que a lei distrital impugnada teria

violado os artigos 53, 71, §1º, inciso IV e 100, incisos VI e X, todos da Lei

Orgânica do Distrito Federal - LODF. Logo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal

e Territórios é o competente para o julgamento desta ADI.

Neste sentido a jurisprudência deste egrégio Conselho Especial,

verbis:

 

"Cabe ao TJDFT processar e julgar as ações diretas de

inconstitucionalidade ajuizadas em face da Lei Orgânica

Distrital (art. 30 da Lei 9.868/99 e art. 8º, inciso I, alínea "n", da

Lei 11.697/08)." (Acórdão n.778786, 20140020015816ADI,

Relatora: SANDRA DE SANTIS, Conselho Especial, Data de

Julgamento: 25/02/2014, Publicado no DJE: 24/04/2014. Pág.:

53).

 

A Lei vindicada tem a seguinte redação:

 

"LEI Nº 5.526, DE 26 DE AGOSTO DE 2015

(Autoria do Projeto: Deputada Sandra Faraj)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de emissão de atestados

médicos digitais em toda a rede hospitalar pública e privada e
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pelos médicos em geral no âmbito do Distrito Federal e dá

outras providências.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL,

Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1ºFica instituída a obrigatoriedade da emissão de

atestados médicos digitais, denominados e-Atestados, em toda

a rede hospitalar pública e privada e pelos médicos em geral no

Distrito Federal.

Parágrafo único. Excepcionalmente, em casos devidamente

justificados, pode ser emitido o atestado em papel.

Art. 2ºOs hospitais públicos e privados e os médicos devem se

adaptar à exigência constante do art. 1º no prazo máximo de 1

ano a partir da publicação desta Lei.

Art. 3ºOs atestados digitais devem ser certificados por órgãos

oficiais.

Art. 4ºA infração às disposições desta Lei acarreta multa

estipulada pelo decreto regulamentador.

Art. 5ºO Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de

90 dias, contados de sua publicação.

Art. 6ºAs despesas decorrentes da execução desta Lei correm

à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas

se necessário.

Art. 7ºEsta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8ºRevogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 26 de agosto de 2015.

127º da República e 56º de Brasília

RODRIGO ROLLEMBERG"

 

 

Como se  vê ,  a  le i  suprac i tada ,  cu ja  dec la ração  de

inconstitucionalidade é pretendida, estipula a obrigatoriedade de emissão de

atestados médicos digitais - e.Atestados em toda rede hospitalar pública e privada,

incluindo todos os médicos atuantes no Distrito Federal.

A parte requerente indica os seguintes dispositivos violados na
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LODF, in verbis:

 

Art. 53.São Poderes do Distrito Federal, independentes e

harmônicos entre si, o Executivo e o Legislativo.

Art. 71.Ainiciativa das leis complementares e ordinárias,

observada a forma e os casos previstos na Lei Orgânica,

cabe:

Omissis

§ 1º Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal

a iniciativa das leis que disponham sobre:

IV - criação, estruturação, reestruturação, desmembramento,

extinção, incorporação, fusão e atribuições das Secretarias

de Estado do Distrito Federal, órgãos e entidades da

administração pública;

Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito

Federal:

Omissis

VI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos

previstos nesta Lei Orgânica;

(...)

X - dispor sobre a organização e o funcionamento da

administração do Distrito Federal, na forma desta Lei Orgânica.

 

 

A alegada inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, estaria

configurada, segundo o defendido pela parte autora, em face de formulação feita por

parlamentar, que ensejou a publicação da lei vergastada, considerando que o tema

incluído no ato normativo seria da competência privativa do Chefe do Poder

Executivo local, uma vez que cuida de atribuições afetas à Secretaria de Saúde do

DF.

Destarte, a norma impugnada fixa determinação para que toda a

rede hospitalar do DF e todos os médicos que exerçam suas atividades nesta

Capital terão que emitir atestados pela via eletrônica, com certificação digital, tema

que violaria, em tese, a reserva de administração.
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Areserva de administração, segundo voto do Ministro Celso de Mello

na ADI 776 MC, impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias

sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. É que, em tais

matérias, o Legislativo não se qualifica como instância de revisão dos atos

administrativos emanados do Poder Executivo.

Na hipótese, a intenção do legislador foi modernizar a emissão de

atestados médicos, trazendo não só uma adequação à realidade tecnológica que se

vive hoje como também conferindo autenticidade em seu teor, impedindo a produção

de documentos falsos.

Com efeito, a jurisprudência deste e. Conselho Especial firmou-se no

sentido de declarar a constitucionalidade de lei de iniciativa parlamentar cuja

competência seria privativa do Chefe do Poder Executivo, desde que não invada a

seara de normatização de atribuições de órgão da estrutura administrativa do GDF,

nem afete a organização e o funcionamento da Administração Pública distrital.

Por oportuno, trago aresto deste e. Conselho Especial sobre o tema

aqui tratado. Verbis:

 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 4.799,

DE  29  DE  MARÇO DE  2012 .  PREL IM INAR DE

ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. PROJETO DE LEI DE

INICIATIVA DE PARLAMENTAR. DIPLOMA QUE NÃO

INVADE COMPETÊNCIA RESERVADA AO PODER

EXECUTIVO E NÃO CRIA ATRIBUIÇÕES ÀS SECRETARIAS,

ÓRGÃOS E/OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Demonstrada que em relação aos contratos futuros faz-se

presente pertinência temática direta entre a pretensão deduzida

e objetivos institucionais do Sindicato, rejeita-se a preliminar de

ilegitimidade ativa ad causam.

Verificando-se que a Lei Distrital 4.799, de 29 de março de

2012, não ofende ao disposto no art. 71, § 1º, II e IV, da Lei

Orgânica do Distrito Federal, conquanto o Parlamento se houve

no espaço que lhe é destinado, fomentando a proteção e a

defesa da saúde, sem promover alteração no rol de atribuições
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de órgão da Administração Pública Distrital, julga-se

improcedente a ação direta de inconstitucionalidade.

(20120020136688ADI, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA,

Conselho Especial, Data de Julgamento: 09/07/2013, Publicado

no DJE: 16/04/2015. Pág.: 9).

 

 

No entanto, a norma aqui impugnada, muito embora tenha

conteúdo de grande relevância para a sociedade brasiliense, traz dispositivos que

importam em despesas ao erário. A implementação dos atestados médicos por

meio eletrônico gerará custos diversos, como a certificação digital, que todo médico

deverá ter; a aquisição de software para gerir e armazenar os e-Atestados; a

necessidade de equipar toda a rede hospitalar com computadores aptos a gerar

esses atestados eletrônicos, dentre outros.

A propósito, a certificação digital, que nada mais é do que a

identidade virtual de seu titular, impõe, em linhas gerais, a fixação de um vínculo

deste com uma determinada Autoridade Certificadora, a qual será responsável pela

validação do documento eletrônico gerado.

Assim, diante da complexidade e da responsabilidade afeta a quem

irá emitir esses certificados digitais, que custos são aplicados a quem deseja possuir

essa identidade virtual. Não é por outra razão que o art. 6º, da Lei aqui contestada,

prevê expressamente que as despesas decorrentes para executar esta norma

correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Logo, se lei distrital de iniciativa parlamentar obriga o Poder Público
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do DF a disponibilizar certificação digital a todos os médicos e odontólogos de sua

rede hospitalar além de ofertar o aparato tecnológico para se cumprir com a

exigência de emissão de e.Atestados, tudo às expensas dos erário local, tal ato

normativo está viciado, por vício de iniciativa, tendo em vista se estar diante de

competência privativa do Chefe do Poder Executivo.

Verifica-se, portanto, que a lei impugnada não trata apenas e tão

somente de especificação ou densificação de atribuição em órgão do Poder

Executivo distrital, sob o argumento de que a emissão de atestados médicos já seria

atividade prevista e praticada no âmbito dos hospitais públicos. Ela vai além e

adentra em matéria de competência legislativa privativa do Governador do Distrito

Federal, uma vez que acarreta despesa ao ente público, considerando os custos

necessários para a implantação dos e. Atestados em toda a rede pública de saúde.

O fato de o projeto de lei que ensejou a presente norma ter sido

sancionado pelo Governador do Distrito Federal não confere validade ao ato

normativo aqui questionado, por ser a sanção ato político incapaz de convalidar

inconstitucionalidade insanável.

Por oportuno, cito aresto do colendo Supremo Tribunal Federal

sobre o tema:

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MINEIRA

N. 13.054/1998. EMENDA PARLAMENTAR. INOVAÇÃO DO

PROJETO DE LEI PARA TRATAR DE MATÉRIA DE

INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. CRIAÇÃO

D E  Q U A D R O  D E  A S S I S T E N T E  J U R Í D I C O  D E

ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO E SUA INSERÇÃO NA

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE SECRETARIA DE

ESTADO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM DEFENSOR

PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E

MATERIAL. OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, 37, INC. I, II, X E XIII,

41, 61, § 1º, INC. II, ALÍNEAS A E C, E 63, INC. I, DA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA

PROCEDENTE. 1. Compete privativamente ao Chefe do Poder

Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre as matérias

previstas no art. 61, § 1º, inc. II, alíneas a e c, da Constituição

da República, sendo vedado o aumento das despesas
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previstas mediante emendas parlamentares (art. 63, inc. I, da

Constituição da República). 2. A atribuição da remuneração do

cargo de defensor público aos ocupantes das funções de

assistente jurídico de estabelecimento penitenciário é

inconstitucional, por resultar em aumento de despesa, sem a

prévia dotação orçamentária, e por não prescindir da

elaboração de lei específica. 3. A sanção do Governador do

Estado à proposição legislativa não afasta o vício de

inconstitucionalidade formal. 4. A investidura permanente na

função pública de assistente penitenciário, por parte de

servidores que já exercem cargos ou funções no Poder

Executivo mineiro, afronta os arts. 5º, caput, e 37, inc. I e II, da

C o n s t i t u i ç ã o  d a  R e p ú b l i c a .  5 .  A ç ã o  d i r e t a  d e

i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d e  j u l g a d a  p r o c e d e n t e .

(ADI 2113, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno,

julgado em 04/03/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC

21-08-2009 EMENT VOL-02370-01 PP-00130).

 

 

Assim, o ato normativo contestado traz vício formal de iniciativa que

invade a seara de competência do Chefe do Poder Executivo, ao estipular comando

legal no sentido de obrigar todos os médicos do Distrito Federal a emitir atestados

por meio eletrônico, conferindo uma atribuição que, não obstante já exista, importa

em despesa sem a devida dotação orçamentária, contrariando a LODF e a

Constituição Federal, tendo em vista que é vedado ao parlamentar iniciar processo

legislativo privativo do Poder Executivo que acarrete despesa.

Nesse sentido, trago julgado deste e. Conselho Especial, in verbis:

 

 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS

1698/1997 E 2326/1999. INICIATIVA DE PARLAMENTARES.

ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUMENTO

DE DESPESA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO

PODER EXECUTIVO. PROCEDÊNCIA. EFICÁCIA EX TUNC.
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1. Ação em que se impugna a validade da Lei Ordinária Distrital

nº 1698/1997 - Cria o Núcleo Rural São Sebastião na Região

Administrativa São Sebastião e da Lei Ordinária Distrital nº

2.326/1999 - Cria a Colônia Agrícola Aguilhada, situada na

Região Administrativa de São Sebastião. Ambas de iniciativa

parlamentar.

2. As ações de controle concentrado têm causa de pedir

aberta, pois, na atividade jurisdicional constitucional, pode-se

r e c o n h e c e r  o u  n ã o  a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d e  o u  a

inconstitucionalidade do ato normativo por motivos outros que

os alegados pelo agente provocador.

3. Considerando a iniciativa reservada ao Executivo de

encaminhamento de projeto ao Legislativo objetivando: (a)

organizar a Administração Pública e (b) aumentar despesa em

projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Distrito

Federal - atribuições de Secretaria de Estado -, torna-se

imprescindível invalidar ato normativo, no que resultante de

projeto de iniciativa do próprio legislador, veio a ser disciplinada

matéria reservada à provocação do Executivo.

4. Procedência do pedido, unânime. Eficácia ex tunc, maioria."

(Acórdão n.814827, 20140020046018ADI, Relator: FLAVIO

ROSTIROLA, Conselho Especial, Data de Julgamento:

19/08/2014, Publicado no DJE: 16/04/2015. Pág.: 10).

 

 

Forte em tais considerações, e caracterizados os vícios de

inconstitucionalidade apontados pelo autor da ação, admito a presente ação direta e

julgo PROCEDENTE O PEDIDO deduzido na inicial para proclamar, com efeitos

erga omnes e ex tunc, a inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 5.526, de 26 de

agosto de 2015, de iniciativa parlamentar, porque contrária aos artigos 53, 71, §1º,

inciso IV e 100, incisos VI e X, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal,

afastando, via de conseqüência, a eficácia e a vigência da norma impugnada.

É como voto.
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É obrigação dos médicos da rede pública - e também da particular -

fornecer atestados. Significa que a atribuição já existe. Não está sendo criada. Só a

forma de se fazer o atestado é que a lei disciplina. Não traz nova atribuição para a

Administração pública.

Os atestados, em tempo idos, eram manuscritos pelo médico. Com o

tempo, passaram a ser em formulários. Atualmente, muitos deles são digitados em

computador. Agora, com a lei, serão assinados digitalmente.

É tendência que se observa em todas as áreas, a exemplo dos

contracheques que eram impressos e agora não são mais. Estão disponíveis no

sistema eletrônico para consulta de cada servidor.

E trata-se de inovação, feita pela lei, que o próprio Distrito Federal já

regulamentou, significando que é boa para a Administração. E, com ela, haverá

redução de despesas.

Acompanho o relator.

 

 

Senhor Presidente, acompanho o eminente Relator, rogando vênia
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O Senhor Desembargador J. J. COSTA CARVALHO - Vogal

Eminente Presidente, com todo rigor, tenho que o ato normativo que

está sendo impugnado padece, com efeito, do vício de iniciativa, na medida em que

cria despesa para o Executivo. Entretanto, o legislador distrital cuidou de dar à

referida lei o caráter da não-autoaplicabilidade, cabendo, portanto, ao Senhor

Governador do Distrito Federal, regulamentá-la. No particular, revelam os autos que

o Senhor Governador, tempestivamente, já editou o Decreto regulamentador da lei

em comento a qual, como podemos observar, trará somente benefícios à população

do Distrito Federal. Por isso, rogando as mais elevadas vênias à douta divergência,

acompanho eminente Relator. É como voto.

O Senhor Desembargador JAIR SOARES - Vogal

Senhor Presidente, inconstitucional por vício formal de iniciativa é a

lei de iniciativa parlamentar que cria novas atribuições ou altera atribuições de

órgão de governo, além de criar ou aumentar despesas.

O Senhor Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO - Vogal
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aos que votaram em sentido contrário.

 

 

Senhor Presidente, também acompanho o eminente Relator,

pedindo vênia.

 

 

Senhor Presidente, embora, à primeira vista, possa parecer

disciplina que invada reserva administrativa, importa fazer aquela operação do

distinguishing que, cada vez mais, nos vai ser exigida.

O caso vertente assume contornos peculiares.

Primeiro: trata-se de lei não autoaplicável. Remete-se à

regulamentação exatamente pelo governador. Só com o governador é que fica

efetivamente criada a despesa, mediante aquela regulamentação já expedida.

Segundo: o lucro que advém para os cofres públicos dessa medida

tão moralizadora é tão grande que, na verdade, é um projeto de lei que, em última

análise, conduz a essa finalidade, e não a gastos e despesas.

Com essas breves considerações, peço vênia à divergência e

acompanho o eminente Relator.

 

 

Senhor Presidente, vislumbro apenas uma alteração de rotina dentro

das atribuições, mas não que possa haver qualquer tipo substancial financeiro, pelo

contrário, há uma economicidade muito grande, porque essa troca de papel,

arquivamento, demanda muito custo. Essas mudanças de rotinas, de atribuições são

benéficas à Administração Pública, além de trazer vantagens aos usuários, em

tempo, economia.

A maior prova disso é que houve regulamentação pelo próprio titular

do Executivo, dentro do mês de julho/2015, que regulamentou a emissão desses

atestados médicos digitais, já implementados.
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Com essas considerações, acompanho in totum o voto do eminente

Relator.

 

 

Senhor Presidente, também peço licença à divergência para

acompanhar o voto do eminente Relator.

 

 

Inicialmente, verifico que há um conteúdo que indica como deve ser

feito o serviço no Executivo. Na realidade, ela adota um sistema digital e não

precisaria o Senhor Governador de uma lei para adotar o sistema. Assim como os

tribunais, por exemplo, que adotam os sistemas informatizados em substituição a

papéis, não há necessidade de lei, o conteúdo dela é nulo, res nullius. Portanto, isso

chama a atenção, mas não é o fundamento do meu raciocínio.

Na realidade, hoje o quadro que se apresenta é bastante favorável,

uma vez que se trata de uma medida que traria, em tese, economia, mas um

governador, como chefe de um Poder, não pode abrir mão dos poderes

constitucionais que lhe são outorgados pela Carta Magna em favor de outro.

Somente ele, o governador, como chefe do Poder Executivo - pode executar, fazer

os serviços, implantar sistemas melhores relativos aos serviços -, tem o direito de

fazer alterações nas rotinas de trabalho, mão não a lei. E, se houvesse necessidade

de lei, seria de iniciativa dele, do governador.

Creio, com toda a vênia, que aqui não se trata de verificar se houve

criação de atribuições, mas sim de respeito às atribuições que são estabelecidas

constitucionalmente a cada um dos chefes de Poder.

Assim, também, entendo que não assume relevância o fato de o

chefe de um Poder aquiescer com a lei inconstitucional, porque essa aquiescência

não valida a lei perante a Lei Orgânica, no caso, até porque o governador de hoje é

este, amanhã será outro. Por isso que o sistema de freios e contrapesos exige que

cada Poder se estreme, não podendo ultrapassar as fronteiras de outro Poder.
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Por fim, suponho a seguinte hipótese: que hoje abrimos essa

exceção. O que acontece: vem uma lei dizendo que será um sistema "x", adotando,

por exemplo, o sistema Windows nas plataformas de serviços. Amanhã, verifica-se

que será outro sistema, por exemplo, o Linux, que é melhor, mas como o serviço

público vai poder alterar, uma vez que existe uma lei que diz que seria o sistema

"x"? Ele ficaria garroteado, impossibilitado, travado de fazer essas alterações.

Exemplifico mais: uma lei que dissesse que o governo emitiria

certidões em papel reciclado. Vai gerar economia, é muito bom, provavelmente o

chefe do Poder Executivo vai concordar também, mas isso são situações canhestras

e que invadem as atribuições privativas de competência, no caso, do chefe do Poder

Executivo, que também não poderia alterar rotinas dentro da Câmara Legislativa e

muito menos do Judiciário.

Portanto, acredito que, embora aparentemente se trate de uma

questão de menos importância, porque aqui está dizendo que será adotado um

sistema que vige hoje, que é o sistema do tráfego de rede, internet, creio que o

Ministério Público agiu com zelo, porque o zelo, no caso, consiste em preservar as

competências absolutas e constitucionalmente delegadas a cada um dos chefes de

Poderes.

Finalmente, concordo, também, com o argumento utilizado pelo

Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa, quando diz que isso implicará alguma

despesa. Talvez não o aumento, porque se fala em redução do custo de papéis, mas

em transformação de despesas. Isso, também, somente o Governador poderia fazer:

"Eu gastaria tanto com papel, agora vou gastar tanto com equipamentos, ou com

computadores, ou com servidores, ou com autoridades certificadoras."

Esse conjunto de fatos me faz vislumbrar na lei, com todas as

vênias, uma inconstitucionalidade que precisaria ser reparada mediante o

julgamento de procedência da ação.

 

 

Então, penso que é recomendável que o Tribunal debata a questão,

especialmente esse ponto do aumento de despesa. O principal argumento da ação é
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V. Ex.a coloca que talvez a matéria não seja tão relevante, mas a

considero muito relevante, porque estamos a cuidar do maior vício de uma norma,

que é o vício da inconstitucionalidade.
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que a lei traz aumento de despesa e, o segundo, é que há invasão na Administração

Pública do Distrito Federal.

V. Ex.a já está para encerrar sua manifestação no sentido de admitir

que há elevação de despesa para o Distrito Federal, mas, no caso, gostaria de

destacar o seguinte: em primeiro lugar, o próprio Distrito Federal está a dizer que

não há aumento de despesa, é o próprio Poder Executivo que está a dizer isso; em

segundo lugar, regulamentou a lei; em terceiro lugar, sancionou-a (atribuição do

Poder Executivo que permite vetar ilegalidade, inconstitucionalidade ou outros

aspectos). Portanto, a sanção é um ato muito significativo.

Por outro lado, temos a ação de iniciativa do Ministério Público, se

houvesse aumento de despesa, certamente o Distrito Federal seria o primeiro a

propor essa ação.

 

 

Desembargador Cruz Macedo, nesse ponto, ressalto que estamos

cansados de julgar aqui ações propostas pelo Ministério Público que aumentam a

despesa, e o Distrito Federal não faz nada.

 

 

E trago mais um elemento: a economia não é só de papel. Essa

talvez seja a economia residual. A economia é no trato da gestão dos atestados,

porque há notícia de fraudes, e o servidor não tem sequer como verificar se um

atestado é do médico, se ele é registrado, ou sua assinatura. Por isso que o Distrito

Federal adotou o sistema, porque há uma economia significativa na questão da

prestação do serviço.

Nessa linha de raciocínio, encerro dizendo que o próprio Supremo

Tribunal Federal tem entendido que esse tipo de lei que cuida de alguma rotina do

serviço público não implica interferência na Administração. O que é fundamental é

que a iniciativa do atestado é da Administração, é ela quem pode concedê-lo. Nesse
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O Senhor Desembargador CRUZ MACEDO - Vogal

É verdade, há casos em que ele não propõe, porque há questões

políticas, mas, neste caso, ele alega o contrário e afirma que não há aumento de

despesa.
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ponto, não há interferência.

 

 

Gostaria de esclarecer um ponto: alguém aqui sabe quanto custa um

certificado digital?

 

 

Aproximadamente R$ 80,00 (oitenta reais).

 

 

Quantos certificados seriam distribuídos no Distrito Federal para os

médicos e os odontólogos? Quantos mil?

Então, gerar despesa gera. E a lei não estabelece orçamento para

isso

 

 

Agora, no caso específico, vou mais além: penso que gera

despesas, porque importa em transformação de despesas. Implantamos no Tribunal

de Justiça um sistema de tráfico de documentos digitais. O investimento foi de

milhões de reais para suportar toda uma rede específica para poder receber
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Em verdade, se não gerasse despesa, a meu ver, não alteraria,

porque estamos defendendo, as competências. Quando quis dizer simples, disse no

seguinte sentido: a lei é benéfica. É como aquelas leis que já julgamos

inconstitucionais que fazem apologias em torno de determinado assunto, por

exemplo, o aleitamento materno, e estabelece uma série de regras que a Secretaria

deve obedecer, que são belíssimas, mas o Conselho não as aceita porque não

fazem parte da competencia legislativa. Elas se inserem no conjunto de atribuições

dos administradores.
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documentos e, em seguida, processá-los, etc.

Não sei se o Distrito Federal poderia inserir isso em alguma rede

que ele já tenha. Mas, mesmo que não implicasse aumento de despesas, trata-se de

defesa institucional. Defesa das prerrogativas constitucionais, das atribuições

constitucionais de cada chefe de Poder.

 

 

O Desembargador Getúlio me permitiria a leitura de um pequeno

trecho do voto?

Colhemos, no Supremo Tribunal Federal, da relatoria do Ministro

Dias Toffoli, ponto em que S. Ex.a diz o seguinte:

 

2. Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa

oficial e na internet dados relativos a contratos de obras

públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder

Executivo. A lei em questão não cria, extingue ou modifica

órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão

da administração pública. O fato de a regra estar dirigida ao

Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de

iniciativa privativa do Governador do Estado. Não incide, no

caso, a vedação constitucional (CF, art. 61, § 1º, II, e).

 

Esse é o pensamento. Divulgaram por um método e ele disse que

tem que ser também pela internet.

 

 

Aqui se trata de interferir na rotina dos órgãos. É diferente. E o povo
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No caso, é divulgar, fazer publicações pela imprensa, divulgar uma

determinada situação.
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elegeu o governador para quê? Para conduzir os serviços do Poder Executivo da

melhor maneira que lhe aprouver.

Então, essa lei, no caso, é tão boa, tão simpática e tão, digamos,

benéfica, que o governador deveria editar um decreto e fazer com que se faça tudo

digitalmente. Sem lei, sem necessidade de lei, etc.

 

 

Mas, com a devida vênia, os médicos não cumpririam, porque as leis

se dirigem aos médicos privados também. Como eles iriam cumprir? Como são

obrigados a fazer ou não fazer aquilo que a lei não obriga?

 

 

Se os médicos são funcionários e recebem uma ordem de serviço -

nem vou chegar ao decreto -, que os atestados deverão agora ser emitidos por via

eletrônica, eles terão de fazer isso.

 

 

 

 

O ponto é que teriam outros médicos, clínicas privadas e os médicos

privados.
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A lei não obriga a tudo, a lei não desce a minúcias. A lei é um

generalíssimo. Ela traça regras gerais. E nós, aqui no Gabinete, por exemplo, é que

orientamos nossos funcionários. Não há uma regra para cada um dos servidores.

O Senhor Desembargador CRUZ MACEDO - Vogal
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Isso seria uma inconstitucionalidade que não está nem em

discussão.

 

 

Se o cidadão é operado em um hospital e o médico, na hora de dar

a licença, não tem o certificado digital para dar o atestado, como ele vai fazer?

 

 

Esta Corte já decidiu reiteradamente pela inconstitucionalidade, por

vício de iniciativa, de normas que versem sobre a organização e funcionamento da

Administração Pública, nos termos dos artigos 53, 71, §§ 1º e 3º, inc. IV, e 100, inc.

IV e X, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal, quando a proposta não é de

autoria do Governador, porque é deste a competência privativa para propor projeto

de lei nessa hipótese. Efetivamente, não cabe ao Poder Legislativo local a iniciativa

de projetos de lei sobre atribuições e funcionamento dos órgãos, servidores e

empregados públicos do Distrito Federal, hipótese que, quando ocorre, configura

usurpação da competência do Poder Executivo, com violação do princípio da

separação dos Poderes constituídos.

Observe-se, contudo, que a hipótese encartada nos autos não se

insere no âmbito de competência privativa do Governador do Distrito Federal,

porquanto a Lei Distrital 5.526, de 26 de agosto de 2015, cinge-se a estabelecer a

obrigatoriedade de emissão de atestados médicos digitais em toda rede hospitalar

do Distrito Federal pública e privada.

Tal procedimento está amparado pelo Regimento Interno da

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, na medida em que este diploma

prevê expressamente ser da competência dessa Secretaria a elaboração de normas

técnicas e o estabelecimento de padrões de qualidade da assistência à saúde no

Distrito Federal (art. 1º, XIII).

A exigência de emissão de atestados médicos digitais não é afeta à

organização e funcionamento da administração do Distrito Federal, porquanto

Fls. _____

Ação Direta de Inconstitucionalidade 20150020242294ADI

O Senhor Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA - Vogal

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO - Vogal

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação,

admito o processamento da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.
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restrita a regulamentação de um procedimento médico, não se configurando uma

inovação de atribuição de órgãos públicos, a ponto de reclamar a iniciativa legislativa

privativa do Governador. Em outras palavras, não há criação de novas atribuições à

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

Por fim, ressalte-se ainda que não há criação de novas despesas

não previstas na lei orçamentária. Aliás, há expressa previsão do prazo de um ano

para a implementação do procedimento de emissão de atestado digital, prazo

suficiente para que haja inclusão de eventuais novas despesas no orçamento do

exercício financeiro seguinte.

Assim, não se tratando de matéria de competência privativa do

Governador do Distrito Federal, mas da competência genérica disposta no art. 71,

caput, da Lei Orgânica do Distrito Federal, inexiste, por isso, o vício formal de

inconstitucionalidade imputado pela Procuradoria Geral de Justiça.

Pelo exposto, julgo improcedente o pedido, declarando, por

conseguinte, a constitucionalidade da Lei Distrital 5.526, de 26 de agosto de 2015.

É o voto.

Fls. _____
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 D E C I S Ã O

Julgar improcedente o pedido. Maioria. Negar provimento ao agravo

interno. Unânime.
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