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OBRIGA os shoppings centers a

manterem, em suas dependências, uma

ambulância UTI-Móvel durante o seu

funcionamerto.

PARECER

1. RELATóRIO

No dia OLs de agosto de 2019, a eminente Deputada Joana Darc

apresentou o Projeto de Lei de ns. 460/201"9, que obriga os shoppings centers a

manterem, em suas dependências, uma ambulância UTI-Móvel durante o seu

fu ncionamento

A justificativa do referido projeto encontra-se anexa,

A proposição foi incluída em pauta, não tendo recebido emendas.

Seguindo o Processo Legislativo, os autos foram encaminhados a esta

Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise de seus aspectos

constitucional, legal e jurídico, nos termos do disposto no Art. 27, inciso l, alínea "a"
c/c Art. I27,9!e, inciso lll, do Regimento lnternol.

É o breve relatório.

Passo a opinar,

il - FUNDAMENTAçÃO

' Art.27. As Comissões Técnicas Permanentes exercem os procedimentos firmados no art. 26 deste
Regimento, nos limites estabelecidos na Constituição Estadual, com as seguintes denominações e

abrangências temáticas: l- Comissão de Constituiçäo, Justiça e Redação: a) aspecto constitucional,
legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de proposições sujeitas à apreciação da Assembleia e

de matérias que lhe sejam encaminhadas,
Arl. 127. (.,.) 5fq A proposição é despachada às comissões pelo Presicente da Assembleia, obedecendo
aos seguintes procedimentos: (...) lll - distribuição da matéria às comissões permanentes, iniciando a

análise pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que efetua o exame de admlssibilidade
jurídica e legislativa, salvo exceções contidas neste Regimento.
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A proposta da eminente Deputada Joana Darc visa assegurar a integri d a

física de todas as pessoas que circulam, diariamente, nos centros de compras
denominados "shopping centers", situados no Estado do Amazonas, por meio da
instalação de uma UTI-móvel em suas dependências, durante o horário de
funcionamento dos referidos centros comerciais, de modo a manter disponível a todos
os seus clientes serviços de atendimento médicos especializados na realização de
primeiros socorros e atenção emergencial à saúde, com técnicos capacitados e
equipamentos adequados, no intuito de atingir a necessária estabilização prévia do
quadro clínico do paciente.

Consoante Justificação, a Autora destaca que os shoppings center recebem
grande aglomerado de pessoas que eleva, consideravelmente, as chances de serem
vivenciadas situações de emergências médicas em suas dependências. Tal fato,
somado à demora no atendimento tradicional por uma ambulância da rede pública de

saúde, configura fato de risco à vida e à saúde das pessoas que frequentam tais
esta belecimentos comerciais.

Nesse sentido, aduz a Proponente o tempo de espera por uma ambulância
para o transporte do cliente até uma unidade de saúde mais próxima pode ser fatal,
motivo pelo qual entende razoável a instalação de uma UTI-Móvel pela administração
dos Shopping Centers, evitando-se, em muitos casos, a ocorrência de sequelas graves

ou até mesmo a morte do paciente.

lnobstante o louvável intuito e o alcance social que a norma estadual
poderia trazer à população amazonense, após detida análise dos autos, vislumbra-se
que esta proposição encontra obstáculos para seu devido prosseguimento, senão

vejamos.

Os princípios fundamentais da livre iniciativa e da livre concorrência,

insculpidos no inciso lV do art. Le e no arl, 170, caput, incrso lV e parágrafo único, da

Constituição da República2, evidenciam o modelo capitalista de produção que vigora

no atual Estado Democrático de Direito, assegurando o livre exercício da atividade

econômica, independente de autorização de órgãos públicos,

t Art. 1n A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem c,rmo fundamentos:
lV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiçå social, observados os seguintes
princípios:
lV - livre concorrência;
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica,
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.
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Nessa linha de raciocínio, é oportuno ressaltar que a livre iniciativa se
de uma garantia constitucional vinculada à liberdade, direito fundamental de primeira
dimensão que, por sua vez, obriga o Estado a adotar uma posição de inércia em
relação aos cidadãos, capazes de se autogerir, de acordo com suas próprias vontades e
convicções.

Assim, o Estado deverá intervir na economia, excepcionalmente, para atuar
unicamente como agente normativo e regulador da atividade econômica, exercendo as

funções de fiscalização, incentivo e planejamento, a fim de manter a ordem econômica
e social, consoante disposto no art. 174 da constituição da República.

lsto posto, salienta-se, todavia, que não há que se falar em princípio
constitucional absoluto. Por este motivo, a análise de proposições, em sede de
controle de constitucionalidade, deve, mormente nos casos em que se reconheçam
princípios ou normas constitucionais conflitantes, pautar-se na ponderação de valores
e no princípio da proporcionalidade.

A respeito disso, na forma em que a proposta se apresenta, obrigando a

instalação e manutenção de UTI-móvel em todas as unidades de shopping centers
situadas no âmbito do Estado do Amazonas, em que pese o meritório conteúdo da

proposta, vislumbra-se interferência estatal indevida na livre iniciativa, a qual figura, a

um só tempo, fundamento da República (art. Le, lV, CF) e pilar do direito econômico

b rasileiro.

lsso porque a proposta em análise invade o exercício da atividade
empresarial, influenciando no modo de operação desses estabelecimentos comerciais

e alterando sua dinâmica comercial, o que viola princípios resguardados pela

nossa Constituição Federal, além de configurar interferência indevida do Poder Público

nos negócios privados,

Ainda que se analisasse a propositura à luz da moderna concepção de

responsabilidade dos fornecedores de serviços perante os consumidores, não se

vislumbra plausibilidade na obrigação de instalação e manutenção de UTI-móvel por

tais centros comerciais.

lsso porque as atividades empresariais desenvolvidas por shopping centers

não geram um risco específico que torne pertinente, em contrapartida, a

disponibilização de serviços médicos de tamanha amplitude.

Destarte, resta concluir que a genérica exigência prevista no projeto ora

em exame é, portanto, violadora dos princípios da proporcionalidade e da

razoabilidade.

Na esteira deste entendimento, já se manifestou o Tribunal de Justiça do

Estado de São Paulo, nos autos da Ação Direta de lnconstitucionalidade de n.0062282-
60.2012.8,26.0000, para o fim de declarar inconstitucional Lei n,8,739, de 15101"/96,

do Município de Campinas, que obrigava a instalação de ambulatório médico em
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shopping centers e hipermercados, haja vista ter vislumbrado afronta aos princíp

livre iniciativa, da razoabilidade e da proporcionalidade. Pede-se vênia para destacar
os trechos mais importantes do referido julgamento:

"A lei objurgada fere o princípio da livre iniciativa, transferindo
aos particulares, sem fundamento razoável, o dever estatal de

prestar assistência à saúde a seus cidadãos, previsto no art.196 da

Constituição Federal e no arts. 2t9 e 220,55 2s e fe, da Constituição
Bandeirante. Por este motivo, padece de vício de

inconstituciona lidade materia l.

O princípio da defesa do consumidor, insculpido nos arts. 170,

V, e 5e, XXXll, da Constituição Federal, legitima o Estado a impor

deveres aos fornecedores cujo cumprimento vise à redução de riscos

relacionados à possibilidade de o consumidor sofrer acidente ou mal

súbito enquanto se encontra no estabelecimento comercial. Daí a

importância e a necessidade de regras determinando a agentes

econômicos cuja atividade gera grande fluxo de consumidores o
dever de dispor de equipamentos de primeiro socorro.

No entanto, esta imposição encontra limites, os quais são

extrapolados na medida em que a lei estabelece deveres

desnecessários à garantia de primeiros socorros àqueles

consumidores acidentados ou acometidos de mal súbito.

A exigência de ambulatório médico, bem como de ambulância

equipada, não é indispensável à garantia da saúde dos

frequentadores de shoppings ou hipermercados. Nesta medida,

determinar às empresas a prestação de serviços médicos pré-

hospitalares representa, em verdade, uma tentativa de impor aos

particulares o dever de prestar serviços de incumbência do próprio

Estado. Apenas os equipamentos e instalações imprescindíveis aos

primelros socorros devem ser exigidos daqueles fornecedores cuja

principal atividade não consista na prestação de serviços médicos.

Dessa forma, a mencionada lei do Município de Campinas

desatende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

pois as restrições estabelecidas aos agentes econômicos são

desnecessárias ao atendimento da finalidade visada pelo vetor da

proteção da saúde e da segurança dos consumidores. Desde que os

shoppings centers e hipermercados disponham de recursos

suficientes para garantir a seus frequentadores os cuidados mínimos

para que possam aguardar os serviços de emergência de hospitais

públicos ou privados situados na região, não há fundamento legítimo

para exigir outra espécie de providência acautelatória ou preventiva,

como dispor de ambulância própria ou de ambulatório médico.

Além disso, o dever de dispor de ambulatório médico e,

consequentemente, de prover o estabelecimento de médicos e

equipamentos para o atendimento dos frequentadores, geraria outro
problema prático. O cidadão que estivesse se sentido mal e se
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encontrasse na proximidade de um sho pping certamente não o
por buscar o atendimento em um hospital público, por motivos de
conhecimento geral da população. O shopping center serviria de
alternativa, o que desvirtuaria totalmente a finalidade da norma
objurgada.

Consequentemente, não seria exato afirmar que a

"população" de que cuida o art, L o da lei impugnada seria aquela
que se encontra nos shoppings centers e hipermercados, pois
qualquer indivíduo poderia se dirigir ao estabelecimento unicamente
para se utilizar o ambulatório.

A existência de ambulatório e de ambulância devidamente
equipada somente seria exigível caso a própria atividade da empresa

fosse a causa dos riscos relacionados à saúde e à vida. Contudo, não

é esta a hipótese dos shoppings centers e dos hipermercados. É

apenas em razão da alta concentração de pessoas e não de uma

maior predisposição gerada por sua atividade que tais

estabelecimentos devem dispor de equipamentos básicos para

atendimentos emergenciais, não sendo justo impor-lhes a efetiva
prestação de serviços de saúde.

Nestes termos, a Lei 8,739, de 15 de janeiro de 1996, do

Município de Campinas, não atende ao critério da razoabilidade e,

desta forma, ofende o princípio da livre iniciativa, estando, pois,

eivada do vício de inconstitucionalidade".

Desta feita, resta concluir que, por mais nobre que possa ser o escopo do

Proponente deste Projeto de Lei, os fins, nesse caso, não justificam os meios.

Cuida-se, portanto, de proposição eivada de inconstitucionalidade
material, vez que o Legislativo Estadual interfere diretamente na iniciativa privada,

desrespeitando o art. L70 da Carta Magna, além de macular o princípio da

proporcionalidade e razoabilidade ao pacto federativo.

ilr- coNclusÃo

Diante do exposto, havendo óbice de ordem constitucional, MANIFESTO

VOTO CONTRÁRIO à aprovação do Projeto de Lei n". 460/2019.

É o parecer.

Manau êloutubro de 2019,

DEP O PÉRICLES

Presidente da Comissäo de Constituição, Justiça e Redação

Relator


