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PARECER
1153/94 DA COMISSO DE COMSTITUIÇZO E

JUSTIÇA SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO M2 56/94

PUBLIQUE-Sr. EM

Trata-se de projeto de dec:FM--régislatImo4.--de-/.autoria do Nobre Vereador ítalo Cardoso, que visa sustar
Decreto n2 34.366, de 28.7.94, em todos os seus efeitos.

O fundamento da propositura está no fato do nSr.
Prefeito ter editado ato normativo exorbitando de seu poder
de regulamenta4(o.

A Lei n2 8.989/79. art.11, VI, disp ge que sO pode
- ser investido em cargo páblico quem gozar de boa saáde

física e - mental e no for portador de deficiência física
incompatível com o exercício do cargo.

O Decreto n2 34.366/94, art. 12, § ánico,
disciplinando o exame médico admissional para candidatos a
ingresso no Serviço Páblico Municipal, a fim de se aferir os
elementos acima, criou regra nova e foi além do que pedia a
lei, criando um mandamento inconstitucional.

O art. 11, IV da Lei n2 8.989/79 necessita, para
sua boa execuç"ão, que o Executivo discipline o exame médico
de tal sorte a se verificar que o servidor goza, na data do
exame, de boa saáde física e mental, bem como a ausência de
deficiência física incompatível com o exercício do cargo.
Nada mais. O Decreto inovou e impas mais um requisito:
ausência de patologia, com perspectiva presente, de
incapacidade no futuro. O Sr. Prefeito foi além de seu poder
regulamentar e criou regra que afronta o princípio
constituicional da isonomia, mesmo porque impossível prever-
se exatamente o tempo necessário para que determinado mal a
que o sujeito esteja predisposto venha a se manifestar ou
siquer que isto venhaa ocorrer.

Lembramos, ainda, que conforme assevera o Ministro
Carlos Mário da Silva Velloso, "o regulamento delegado ou
autorizado intra legem, é admitido pelo Direito
Constitucional Brasileiro, claro, porém, que no podem ser
elaborados praeter legem, porquanto o seu campo de aço
ficou restrito à simples - execuç'âo de Votando no
Supremo Tribunal Federal, o Ministro Aliomar Baleeiro traçou
os contornos desse regulamento, exatamente como admitido
pelo Direito Brasileiro: se a lei fixa exigências taxativas,
é exorbitante o regulamento que faz exigência que no se
contém nas condiç ges exigidas pela lei" (in Temas de Direito
Páblico, Ed. Del Rey, 1994, pág. 432).

Pelo exposto, com fundamento no art. 14, XIII, da
Lei Orgânica do Município, somos



Sala da Comissão de Constituição e Justiça.
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Pela Legalidade.	 j

Contudo, com relação ao parágrafo ánico; do -art.
- 10-,--do -Dateto 'n2 34.366194, apontado na justificativa como_	 .

inconstitucional, 'entendemos 	 não. • ser .	procedente	 a
-	 --áfirmati0a;- De fato ., exige-se tão-somente que os candidatos

	

-	 • -contrátação por tempo determinado para prestação de
-- t'erviço páb1ic6 submetam-se a exame médico para verificação
de ausência', na data do exame,' de patologia ou impedimento

inCompatiOel -comi a total execução - do objeto
cOntratual, na esteira dó que Já dispi5e o prOprio Estatuto

	

ler • •	 dos Funcionários Páblicos Municipais.
Além disso, ressaltamos 	 que restringindo-se o

víCio	 exprettão "não - poderido aPresentar patologia, com...........
pertpectiva " presente', - de	 incapacidade	 no	 futuro",
desnecettár'ió	 até-déta-consélhá0e1, sustar-se o texto
fntégral-d6 DeCrétd, --idt 'que a matéria'ficaria subitamente

- sem regulanientação..

Assim sendo, sugerimos o substitutivo a seguir:

Pela Legalidade.

Substitutivo n2 /94 ao PDL n2 56/94:

Susta	 parcialmente o	 parágrafo-unir°, art. - 1 2 , do Decreto	 no.
- '34.366, de 28 de julho de 1994.•

A Câmara Municipal de São Paulo decreta:

Art. 12 - Pica sustada a expressão "não podendo
-	 -

apresentar
	 patologia,	 com	 perspectiva	 presente,	 de

incapacidadé' no' futuro", do' parágrafo ánicd, do art. 10, do
-	 Dêcreto-h2 34366, de 28 de julho de 1994.

Art. 22 - Este decreto legislativo entrará em
• -'	 na-data de sua - 'publicação, revogadas as disposiç;es

contrário.:




