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PARECER Nº 267/2021 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0818/19.

Trata-se de projeto de lei de iniciativa do nobre Vereador Ricardo Teixeira, que dispõe
sobre a autorização de fornecimento e distribuição de absorventes higiênicos para mulheres de
baixa renda.

De acordo com o projeto,  o  Poder  Executivo por  meio  da Secretaria  Municipal  de
Saúde  -  SMS  e  Secretaria  Municipal  de  Assistência  e  desenvolvimento  Social  -  SMADS
fornecerá os absorventes higiênicos em quantidade necessária às mulheres de baixa renda,
ficando a seu critério o melhor método de distribuição e fornecimento do produto.

O projeto pode prosseguir em tramitação, consoante será demonstrado.

A propositura  visa  instituir  medida  que  se  coaduna com a proteção  da  saúde das
mulheres de baixa renda, ressaltando que possibilitar o uso e a troca do absorvente é medida
capaz de reduzir o risco de doenças.

Nesse  aspecto,  encontra  fundamento  na  proteção  e  defesa  da  saúde,  matéria  de
competência legislativa concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e também dos
Municípios, estes para suplementar a legislação federal e estadual no que couber, dentro dos
limites do predominante interesse local (artigos 24, XII, e 30, II, Constituição Federal).

A Lei Orgânica do Município, em seu art. 215, ratifica a competência municipal para
regulamentar ações e serviços de saúde.

Ademais,  no que concerne à iniciativa  do projeto  legal,  cumpre registrar  que a Lei
Orgânica do Município não mais prevê a iniciativa privativa ao Prefeito para apresentação de
projetos de lei que versem sobre serviços públicos, como, aliás, não poderia deixar de ser, visto
que tal previsão não encontrava respaldo na Constituição Federal.

Há que se observar ainda que, não obstante a iniciativa para legislar sobre a prestação
de serviços públicos que afete a organização administrativa seja privativa do Prefeito (art. 37, §
2º, IV, da LOM), o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADIN 3394-8, firmou o seguinte
entendimento:

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.
CONCESSÃO  DEFINITIVA  DO  BENEFÍCIO  DA  ASSISTÊNCIA  JUDICÁRIA  GRATUITA.
QUESTÃO  DE  ÍNDOLE  PROCESSUAL.  INCONSTITUCIONALIDADE  DO  INCISO  II  DO
ARTIGO  2º.  SUCUMBÊNCIA  NA  AÇÃO  INVESTIGATÓRIA.  PERDA  DO  BENEFÍCIO  DA
ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA.  INCONSTITUCIONALIDADE  DO  INCISO  III  DO
ARTIGO 2º. FIXAÇÃO DE

PRAZO  PARA  CUMPRIMENTO  DA  DECISÃO  JUDICIAL  QUE  DETERMINAR  O
RESSARCIMENTO  DAS  DESPESAS  REALIZADAS  PELO  ESTADO-MEMBRO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV DO ARTIGO 2º. AFRONTA AO DISPOSTO NO
ARTIGO  61,  §  1º,  INCISO  II,  ALÍNEA  "E",  E  NO  ARTIGO  5º,  INCISO  LXXIV,  DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL .

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.  Reconhecimento,  pelas  Turmas  desta  Corte,  da  obrigatoriedade  do  custeio  do
exame de DNA pelo Estado-membro, em favor de hipossuficientes.

3. O custeio do exame pericial da justiça gratuita viabiliza o efetivo exercício do direto à
assistência judiciária, consagrado no artigo 5º, inciso LXXIV, da CB/88.

(...)

7.  Ação  direta  julgada  parcialmente  procedente  para  declarar  inconstitucionais  os
incisos I, III e IV, do artigo 2º, bem como a expressão "no prazo de sessenta dias a contar da
sua publicação", constante do caput do artigo 3º da Lei n. 50/04 do Estado do Amazonas.

(ADI  3394-8,  Supremo  Tribunal  Federal,  Relator  Ministro  Eros  Grau,  Acórdão,  DJ
24.08.2007) (grifamos)

Assim, embora em regra a imposição de prestações materiais seja questão adstrita à
esfera administrativa do Executivo, que é quem exerce os atos de governo, para garantir seu
grau mínimo de efetividade, o Poder Legislativo pode exercer a iniciativa de projetos de leis,
conforme se extrai da lição do Ministro Gilmar Ferreira Mendes:

A Constituição brasileira acolheu essa garantia do mínimo social. O art. 201, § 5º, da
Constituição,  estabelece  o  salário  mínimo  como  piso  dos  benefícios  previdenciários,  e  o
Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência sedimentada no sentido de que essa norma é
auto-aplicável.

...

A jurisprudência do STF também registra  precedentes em que,  para se obviar  que
normas de cunho social, ainda que de feitio programático,

convertam-se  em  '  promessa  constitucional  inconsequente  ',  são  reconhecidas
obrigações mínimas que, com base nelas, o Estado deve safisfazer - como nos vários casos
em que se proclamou o direito de pacientes de AIDS a receber medicamentos gratuitos dos
Poderes Públicos. (Direito Constitucional Brasileiro, 2ª ed., fls. 263. Grifo nosso).

Ainda,  é  importante  consignar  que  a  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal,
sedimentada  no  tema 917  da  Repercussão  Geral,  vem admitindo  a  instituição  de  normas
programáticas, por meio de lei de origem parlamentar, desde que não interfiram na estrutura ou
nas atribuições de órgãos administrativos, nem no regime jurídico dos servidores públicos.

Mas não é só.

A propositura tem vertente que se coaduna com o princípio da dignidade da pessoa
humana (art. 1º, III da CF), um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito.

Ressalte-se,  contudo,  que  as Comissões de mérito  competentes poderão avaliar  a
efetiva  adequação  do  projeto  à  finalidade  que  se  propõe,  especialmente  no  tocante  à
viabilidade econômica e técnica.

Durante a tramitação do projeto deverão ser realizadas duas audiências públicas em
atenção ao disposto no art. 41, XI, da Lei Orgânica do Município.

A aprovação do projeto dependerá do voto favorável da maioria absoluta dos membros
da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, inciso XII, do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE.

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 05/05/2021.

Carlos Bezerra Jr. (PSDB) - Presidente

Alessandro Guedes (PT)

Faria de Sá (PP)

Gilberto Nascimento (PSC) - Contrário
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Professor Toninho Vespoli (PSOL)

Rubinho Nunes (PATRIOTA) - Contrário

Sandra Tadeu (DEM) - Autora do Voto Vencedor

Sansão Pereira (REPUBLICANOS)

Thammy Miranda (PL) – Abstenção

VOTO VENCIDO DO RELATOR DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0818/19.

Trata-se de projeto de lei de iniciativa do nobre Vereador Ricardo Teixeira, que dispõe
sobre a autorização de fornecimento e distribuição de absorventes higiênicos para mulheres de
baixa renda.

De acordo com o projeto,  o  Poder  Executivo por  meio  da Secretaria  Municipal  de
Saúde  -  SMS  e  Secretaria  Municipal  de  Assistência  e  desenvolvimento  Social  -  SMADS
fornecerá os absorventes higiênicos em quantidade necessária às mulheres de baixa renda,
ficando a critério o melhor método de distribuição e fornecimento do produto.

Em que pese o elevado propósito  do autor,  sob o aspecto estritamente jurídico,  o
projeto não merece prosperar.

O projeto em análise,  ao prever  o fornecimento gratuito  de absorventes higiênicos,
além de outras ações, determina a execução de atos concretos de administração, perdendo a
abstração e a generalidade de que se devem revestir os mandamentos legais.

Outrossim, nos termos dos artigos 37, § 2º, inciso IV, e 70, incisos VI e XIV, ambos da
Lei Orgânica do Município, estamos diante de competência privativa do Poder Executivo. É que
o projeto cria obrigações para o Executivo, entre as quais o fornecimento de absorventes pelas
redes municipais de saúde e de educação, realização de palestras, cursos, pesquisas etc.

É  cediço  que  incumbe  exclusivamente  ao  Poder  Executivo  a  administração  do
Município, tarefa que engloba a criação e a estruturação dos órgãos públicos e a gestão, a
organização e a execução dos serviços e das obras públicas municipais. Para se desincumbir
dessa tarefa de administração, o Prefeito deve estar resguardado de interferências indevidas
em sua atuação, razão pela qual o artigo 70, XIV, da Lei Orgânica do Município, assegura-lhe
competência  para dispor  sobre a estrutura,  organização e funcionamento da administração
municipal e, por sua vez, o art. 37, § 2º, IV, da mesma Lei, lhe confere iniciativa privativa para
apresentar projetos de lei que disponham sobre organização administrativa.

Referidos dispositivos guardam simetria com o disposto no art. 61, § 1º, II, "a" e "b", da
Constituição Federal, pelo que se mostra pertinente colacionar o entendimento do Supremo
Tribunal Federal a respeito do tema:

"Por  tratar-se  de  evidente  matéria  de  organização  administrativa,  a  iniciativa  do
processo legislativo está reservada ao chefe do Poder Executivo local. Os Estados-membros e
o  Distrito  Federal  devem  obediência  às  regras  de  iniciativa  legislativa  reservada,  fixadas
constitucionalmente, sob pena de violação do modelo de harmônica tripartição de poderes,
consagrado pelo constituinte originário" (Plenário, Ação Direita de Inconstitucionalidade 1.182,
Rel. Eros Grau, j. 24.11.2005). No mesmo sentido: RE 508.827-AgR, rel. min. Cármen Lúcia,
julgamento em 25-9-2012, Segunda Turma, DJE de 19-10-2012.

Nessa mesma senda, o entendimento do Órgão Especial  do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 7.557, DE 08 DE
MAIO DE 2017, QUE "TORNA OBRIGATÓRIA A PRESENÇA DE UM MÉDICO GERIATRA
NAS  UBS's  OU  POSTOS  DE  SAÚDE  DO  MUNICÍPIO,  DISTRIBUÍDOS  POR  REGIÃO".
DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO POR PARLAMENTAR. IMPOSSIBILIDADE
NA  ESPÉCIE.  MATÉRIA  DE  COMPETÊNCIA  EXCLUSIVA  DO  CHEFE  DO  PODER
EXECUTIVO.  AFRONTA  AOS  ARTIGOS  5º,  47,  II,  XI  E  XIV,  E  144,  TODOS  DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INGERÊNCIA NAS ATIVIDADES PRÓPRIAS DE DIREÇÃO DA
CIDADE. INADMISSIBILIDADE. Não cabe ao Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito
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ao  postulado  da  separação  de  poderes,  ainda  que  por  lei,  praticar  atos  de  caráter
administrativo próprios do Poder Executivo, cuja atuação privativa na deflagração do processo
legislativo está definida no texto constitucional." (ADI 2126516-41.2017.8.26.0000. Rel. Amorim
Cantuária. J. 18.10.2017).

Direta  de  Inconstitucionalidade.  Lei  Municipal  n°  4631/2008  do  Município  de
Catanduva. Projeto de autoria parlamentar. Imposição de fornecimento de óculos, máscaras e
luvas aos catadores de lixo reciclável do Município. Usurpação da competência exclusiva do
Chefe do Poder Executivo. Vício de iniciativa. Ausência, ademais, de previsão orçamentária.
Defeito que não se convalida nem mesmo com a sanção do prefeito. Afronta aos artigos 5º, 25,
37 e  47,  II  e  XIV,  e  176 c.c.  144,  todos da Constituição Estadual.  Precedentes do Órgão
Especial.  Ação  procedente  (Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  n.º  0269416-
57.2012.8.26.0000, Re. Elliot Akel, j. 05.06.2013).

É  bem  verdade  que  a  recente  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  tem
reconhecido  a  legitimidade  da  iniciativa  dos  parlamentos  para  a  deflagração  do  processo
legislativo pertinente a criação e regulação de políticas públicas, sendo certo que o presente
caso versa sobre uma política pública assistencial.

Nesse sentido, é possível citar, por exemplo, a tese fixada no Tema de Repercussão
Geral nº 917, assim redigida:

Não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie
despesas para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos
nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição
Federal).

Sendo pertinente, ainda, citar a seguinte passagem do voto do Relator, Ministro Gilmar
Mendes:

No caso  em exame,  a  lei  municipal  que  prevê  a  obrigatoriedade de instalação  de
Câmeras  de  segurança  em escolas  públicas  municipais  e  cercanias  não  cria  ou  altera  a
estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública local nem trata do regime jurídico
de servidores públicos, motivo pelo qual não vislumbro nenhum vício de inconstitucionalidade
formal na legislação impugnada.

Por  fim,  acrescente-se  que  a  proteção  aos  direitos  da  criança  e  do  adolescente
qualifica-se como direito fundamental de segunda dimensão que impõe ao Poder Público a
satisfação  de  um  dever  de  prestação  positiva  destinado  a  todos  os  entes  políticos  que
compõem  a  organização  federativa  do  Estado  Brasileiro,  nos  termos  do  art.  227  da
Constituição (RE nº 878.911).

Nada obstante,  o  entendimento jurisprudencial  descrito  supra não é suficiente  para
assegurar  aos  parlamentos  a  iniciativa  legislativa  sobre  todas  as  questões  pertinentes  a
políticas públicas.

Confira-se, a esse respeito, o seguinte recente julgado do E. Tribunal de Justiça de São
Paulo:

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 2.911/2019, do Município de Santa Isabel, de
iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos básicos da
Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o final de semana, feriado e ponto facultativo.
Evidenciada afronta à reserva da administração e, assim, aos artigos 5º, 47, II e XIV, e art. 144,
todos da Constituição do Estado. Ação julgada procedente.

(TJSP;  Direta  de  Inconstitucionalidade  2124362-45.2020.8.26.0000;  Relator  (a):
Claudio Godoy; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data
do Julgamento: 27/01/2021; Data de Registro: 29/01/2021)

Como visto, no caso sob análise, a disponibilização gratuita de absorventes higiênicos
constitui ato legislativo com elevadíssimo grau de concretude do qual decorre a imposição de
condutas específicas a serem adotadas pelo Poder Executivo, sem que sequer tenham sido
preenchidas as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Desta  forma,  o  projeto  de  lei  em tela,  ao  imiscuir-se  em matéria  de  competência
privativa do Poder Executivo, violou o princípio da harmonia e independência entre os Poderes,
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contemplado na Constituição Federal (art. 2º), na Constituição Estadual (art. 5º) e contemplado
também na Lei Orgânica do Município (art. 6º).

Ainda que não houvesse o vício de inconstitucionalidade acima apontado, o projeto
incidiria em ilegalidade por inobservância dos artigos 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000). Com efeito, a propositura cria
despesa  obrigatória  de  caráter  continuado,  pelo  que  seriam  de  rigor  a  comprovação  da
existência de receitas para a sua implementação e a elaboração de estimativa de impacto
orçamentário-financeiro  da  medida  no  exercício  de  sua  entrada  em  vigor  e  nos  dois
subsequentes.

Por fim, cumpre consignar que o fato do texto veicular autorização ao Executivo não
retira  sua  natureza  impositiva  e  não  sana  o  vício  de  iniciativa,  consoante  entendimento
doutrinário e jurisprudencial consolidado.

A propósito, pertinentes as ponderações do Prof. Sérgio Resende de Barros:

Autorizativa é a "lei" que - por não poder determinar - limita-se a autorizar o Poder
Executivo a executar atos que já lhe estão autorizados pela Constituição, pois estão dentro da
competência constitucional desse Poder.

Fixar competência dos Poderes constituídos, determinando-os ou autorizando-os, cabe
ao Poder Constituinte no texto da constituição por ele elaborada. A ordem constitucional é que
fixa as competências legislativa, executiva e judiciária. Pelo que, se uma lei fixa o que é próprio
da Constituição fixar, pretendendo determinar ou autorizar, um Poder constituído no âmbito de
sua competência constitucional, essa lei é inconstitucional. Não é só inócua ou rebarbativa. É
inconstitucional, porque estatui o que só o Constituinte pode estatuir, ferindo a Constituição por
ele estatuída. O fato de ser mera autorização não elide o efeito de dispor, ainda que de forma
não determinativa, sobre matéria de iniciativa alheia aos parlamentares. Vale dizer, a natureza
teleológica da lei -  o fim: seja determinar, seja autorizar - não inibe o vício de iniciativa. A
inocuidade da lei não lhe retira a inconstitucionalidade. A iniciativa da lei, mesmo sendo só para
autorizar, invade competência constitucional privativa.

(extraído  da  página,  http://www.srbarros.com.br/pt/leis-autorizativas.cont,  acesso  em
27/03/17, grifamos)

Neste sentido consolidou-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, conforme destacado no precedente a seguir reproduzido:

Ementa: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n° 1.817, de 14 de dezembro de
2016, do Município de São Luiz do Paraitinga, que "tomba como interesse histórico, social,
cultural e religioso a Capela de Nossa Senhora do Bom Parto, situada no Bairro de Cachoeira
dos Pintos, e dá outras providências".

(...)

(3) NORMAS DE CUNHO AUTORIZATIVO: Lei autorizativa ou de delegação que não
encontra sentido no ordenamento jurídico, vez que o Prefeito não precisa de autorização do
Legislativo para o exercício de atos de sua exclusiva ou mesmo concorrente competência.
Violação flagrante à separação de Poderes (art. 5º, CE). Inconstitucionalidade declarada dos
artigos 4º, "caput", e 6º, ambos da norma local "sub judice".

(4) FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA: não é inconstitucional a lei
que  inclui  gastos  no  orçamento  municipal  anual  sem a  indicação  de  fonte  de  custeio  em
contrapartida ou com seu apontamento genérico. Doutrina e jurisprudência do STF, do STJ e
desta  Corte.  AÇÃO  PROCEDENTE,  EM  PARTE.  (ADI  nº  2248076-47.2017.8.26.0000,  j.
08/08/18)

Cumpre  observar  ainda,  que  o Precedente  Regimental  nº  02/93,  fundamentado  na
violação do Princípio da Separação entre os Poderes, concluiu pela necessidade de restituir os
projetos  autorizativos  impróprios  ao  autor,  nos  termos do art.  212,  inciso  I,  do  Regimento
Interno.

Sendo assim, o Poder Legislativo,  ao adentrar no campo de atuação reservado ao
Executivo,  viola  o  princípio  constitucional  da  independência  e  harmonia  entre  os  Poderes,
estatuído no art. 2° da Constituição Federal, no art. 5° da Constituição do Estado de São Paulo
e no art. 6° da Lei Orgânica do Município de São Paulo.
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Ante o exposto, somos PELA ILEGALIDADE, sem prejuízo do prosseguimento deste
projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos termos do art. 79 do
Regimento Interno.

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 05/05/2021.

Carlos Bezerra Jr. (PSDB) - Presidente - Contrário

Alessandro Guedes (PT) - Contrário

Faria de Sá (PP) - Contrário

Gilberto Nascimento (PSC)

Professor Toninho Vespoli (PSOL) - Contrário

Rubinho Nunes (PATRIOTA) - Relator

Sandra Tadeu (DEM) - Contrário

Sansão Pereira (REPUBLICANOS) - Contrário

Thammy Miranda (PL) - Abstenção

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 06/05/2021, p. 121

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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