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Nota Técnica

1 Relatório e análise do Projeto

Trata-se do Projeto de Lei Ordinária ns 46012019 da Assembleia

Legislativa do Amazonas, datada de 0L de agosto de 2019, de autoria da

deputada loana Darc. O PL obriga os shoppings centers a manterem em

suas dependências, uma ambulância UTI-Móvel durante o seu

f uncionamento.

Ainda, o PL prevê que tais UTls-Móveis deverão contar com: (i)

oxigênio; (ii) monitor cardíaco; (iii) cárdio-versor (desfibrilador); (iv)

respirador artificial; (v) ventilador; (vi) aspirador; (vii) inalador; (viii)

umidificador; (ix) carro-maca conversível; (x) cadeira e (xi) bacia de

expurgo.

2 Legislação Atual e Direitos Assegurados

A prestação de serviços médicos é um direito de todos e um dever

do Estado, conforme art. 196 de nossa Carta Magna. Partindo desse ponto

inaugural, não pode, em princípio, o Poder Público, impor o

desenvolvimento de uma atividade estranha ao empreendimento

econômico realizado por particulares.
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Ainda assim, levando em consideração o sempre fund amen

Princípio da Razoabilidade, é conduta típica do setor de Shopping Centers

a prestação de "primeiros socorros", que não se confundem, em nada,

com a obrigação de manter uma UTI-Móvel - o qual exige a presença de

uma estrutura própria para a realização de atendimento específico. Desta

forma, há uma total desproporcionalidade entre o objetivo de um

atendimento emergencial e as exigências quanto à ambulância e
aparelhagem de UTl.

Destaca-se que, ao impor a obrigatoriedade da manutenção de

ambulância UTI-Móvel nos Shopping Centers, o legislador estadual acaba

por interferir na exploração econômica da propriedade privada, invadindo,

pois, a competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil (art.

22,1, da Constituição Federal). Nesse sentido, é certo que o PL ne 46012019

padece de vício de inconstitucionalidade formal, por violação ao pacto

federativo de distribuição de competências, com infração ao dispositivo

constitucional acima comentado.

Não bastasse o vício de inconstitucionalidade formal de que padece

o PL ne 46012019, o que por si só já torna abusiva qualquer autuação que

venha a ser imposta pelo Poder Público, é certo que também ostenta

mácula de inconstitucionalidade material, uma vez que interfere direta e

indevidamente na atividade empresarial dos empreendedores de

shopping centers e demais empresários, importando em violação ao seu

direito líquido e certo de propriedade, bem como aos princípios da liwe

iniciativa e da livre concorrência.

Trata-se, em outras palavras, de indevida intervenção do Poder

Público na iniciativa privada, interferindo na forma como os

empreendimentos devem administrar suas respectivas instalações, por

meio da referida obrigatoriedade.

É preciso ressaltar, ainda, o fato de que a matéria contida no projeto
já foi objeto recorrente no Poder Judiciário. Com efeito, diversos Tribunais

do país já tiveram a oportunidade de se manifestar em relação à matéria,
Prova disso são os questionamentos: (i) Lei Estadual ne 3.675/2011 do
Amazonas, (ii) das Leis ne 1.489/2ot0 e ne t.Gs3/zot2 do Município de
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Manaus, (iii) da Lei ne 8.73911996 do Município de Campinas, (iv) das Le

np 2.682198 e 9212008 do Município do Rio de Janeiro e, também, (v) das

Leis ns 5,600/09 e 2.830197 do Estado do Rio de Janeiro, as quais

versavam, todas, sobre a obrigatoriedade de impor aos empreendimentos

comerciais, a manutenção de instalações médicas. Como resultado, em

todos os casos, se reconheceu a clara e evidente inconstitucionalidade dos

referidos diplomas legais,

Por fim, a título de exemplo, destaca-se, alguns dos principais

trechos do Acórdão do C. Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado

de São Paulo, o qual, declarou a inconstitucionalidade de Lei do Município

de Campinas - que estabelecia a obrigação de "instalação de ambulatórios

médicos em shopping centers"; em Ação Direta de lnconstitucionalidade

ns 0062282-60.201"2, 8. 26.0000 :

VOTO: "(...) entendo que a ação é procedente, por vislumbrar

vício de inconstitucionalidade material, tendo em vista que o

conteúdo do diploma legal é incompatível com o princípio

constitucional da livre iniciativa, um dos fundamentos da

República Federativa do Brasil (...)

No mesmo sentido, é o entendimento do C. Órgão Especial do E.

Tribunal de Justiça do Amazonas no julgamento da Ação Direta De

I n co n st i tu c i o n a I i d a d e n " 400 l- 0 27 - 45 .2OI2. 8, 04. 0000 :

Outrossim, além de as normas impugnadas obrigarem os

fornecedores de serviços a prestarem serviço de saúde, que é

atribuição do próprio Poder Público, conforme artigo 196 da

Carta Magna, tal exigência acaba sendo também

desproporcional, na medida em que determina aos centros

comerciais a instalação de posto de saúde emergencial nas

dependências de seus estabelecimentos, com a contratação de

profissionais na área de saúde e a aquisição de determrnados

aparelhos hospitalares, onerando sobremaneira os custos

empresariais e criando óblce ao livre exercício da atividade

econômica desse segmento empresarial.
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3 Conclusão

A interferência estatal preconizada no aludido Projeto de Lei,

obviamente, embaraça a livre iniciativa e a livre concorrência, contrariando

também esses princÍpios básicos da Constituição Federal, insertos nos seus

artigos l-s, inciso lV, e artigo 1-70, caput e inciso lV, Desta maneira, dúvidas

não há, portanto, da flagrante inconstitucionalidade da propositura em

questäo.

***
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