
Porto Alegre, 3 de maio de 2022.

Orientação Técnica IGAM nº 8.778/2022

I. O Poder Legisla vo do Município de Guaíba solicita análise e orientações acerca do
Projeto de Lei nº 42, de 2022, de autoria do próprio Legisla vo, que tem como ementa: “Dispõe
sobre o prazo de validade do Laudo Médico Pericial que atesta o Transtorno do Espectro Au sta (TEA)
e Síndrome de Down no Município de Guaíba”.

II. Preliminar e obje vamente, advirta-se que a matéria é um tanto controversa. Um dos
mo vos consiste justamente na competência dos Municípios para legislar sobre esta matéria. Sabe-se
que  os  Municípios  possuem  competência  legiferante  cons tucionalmente  delegada  apenas  para
assuntos de interesse local1 e, no contexto da matéria em análise, constata-se que a proposição acaba
tangenciando aspectos que não estão nas competências dos Município, a exemplo das condições de
exercício das profissões, no caso, a profissão de médico e a realização do ato de perícia médica. Neste
sen do, a Cons tuição Federal dispõe o seguinte:

Art. 22. Compete priva vamente à União legislar sobre:
I  -  direito  civil,  comercial,  penal,  processual,  eleitoral,  agrário,  marí mo,
aeronáu co, espacial e do trabalho;
(...)
XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício
de profissões;
(...)
Parágrafo  único. Lei  complementar  poderá  autorizar  os  Estados a  legislar
sobre questões específicas das matérias relacionadas neste ar go. (grifou-se)
(…)
Art.  24.  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar
concorrentemente sobre:
(...)
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-
á a estabelecer normas gerais.
§ 2º  A competência da União para legislar sobre normas gerais  não exclui a
competência suplementar dos Estados.
§  3º  Inexis ndo  lei  federal  sobre  normas  gerais,  os  Estados  exercerão  a
competência legisla va plena, para atender a suas peculiaridades.
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da
lei estadual, no que lhe for contrário. (grifou-se)

1 Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre os assuntos de interesse local;
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Em que  pese  a  competência  priva va  seja  delegável  a  outros  entes  federa vos,
ocorre que, além de não exis r Lei Complementar neste sen do, se houvesse, autorizaria apenas os
Estados e não os Municípios a legislar sobre a matéria em análise, conforme dispõe o parágrafo único
do art. 22, acima transcrito. Assim, a competência da União se impõe.

Tratando-se de matéria de competência concorrente, mas estendida apenas à União,
aos Estados e ao Distrito Federal, não cabe aos Municípios exercê-la, conforme dispõem o art. 22 e o
art. 24 da Cons tuição Federal, acima transcritos. Neste sen do, veja-se o magistério de José Afonso
da Silva2:

Quanto à extensão, ou seja, quanto à par cipação de uma ou mais en dades
na esfera da norma vidade ou da realização material, vimos que a competência
se dis ngue em: (a) exclusiva, quando é atribuída a uma en dade com exclusão
das demais (art. 21); (b) priva va, quando enumerada como própria de uma
en dade, com possibilidade, no entanto, de delegação (art. 22 e seu parágrafo
único) e de competência suplementar (art. 24 e seus parágrafos); a diferença
entre a exclusiva e priva va está nisso, aquela não admite suplementariedade
nem delegação;
(...)
(d) concorrente, cujo conceito compreende dois elementos: (d.1) possibilidade
de disposição sobre o mesmo assunto ou matéria por mais de uma en dade
federa va;  (d.2)  primazia  da  União  no  que tange à  fixação  de  normas  que
desdobrem  o  conteúdo  de  princípios  ou  normas  gerais  ou  que  supram  a
ausência ou omissão destas (art. 24, §§ 1º ao 4º). 

Desse modo,  para propor  lei  no  Município  sobre  esta  matéria,  deve-se  observar,
consoante o disposto na Cons tuição Federal, que se trata de competência legisla va concorrente
apenas  entre  União,  Estados  e  Distrito  Federal,  razão  pela  qual,  em  princípio  de  análise,  falta
competência ao Município para dispor sobre a matéria. 

Exatamente no exercício da competência da União sobre a matéria, a Lei Federal nº
12.842, de 10 de julho de 2013, sobreveio para dispor sobre o exercício da Medicina. Por oportuno, é
per nente destacar na referida norma o seguinte:

Art. 4º São a vidades priva vas do médico:
(…)
XII  -  realização  de  perícia  médica  e  exames  médico-legais,  excetuados  os
exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, gené cas e de biologia
molecular;
XIII - atestação médica de condições de saúde, doenças e possíveis sequelas;
(grifamos)

Sendo assim, a rigor, o Município não poderia definir que laudos médicos periciais
que  atestam  o Transtorno  do  Espectro  Au sta  (TEA)  e  a  Síndrome  de  Down possuem prazo  de
validade indeterminado. Mesmo para fins administra vos e restritos ao âmbito do Município, quem
2 Curso de Direito Cons tucional Posi vo. 26a ed., São Paulo, Malheiros, 2006, p. 481.
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dispõe sobre o diagnós co que o  Transtorno do Espectro Au sta (TEA) e a Síndrome de  Down e a
desnecessidade de realização de outros exames e comprovações é o profissional médico.

No  máximo  o  Município  pode  dispor  que,  para  efeitos  administra vos,  pode-se
aceitar laudos, exames e outros documentos emi dos pelo profissional da Medicina há, por exemplo,
30 (trinta) dias. Porém, entende-se que, pretender dispor que a validade dos documentos emi dos
pelos  médicos  é  indeterminada,  sem especificar  a  que fins se des na,  ultrapassa a competência
legisla va do Município.

III. Diante de todo o exposto, em conclusão, com a devida vênia e respeito, opina-se pela
inviabilidade do Projeto de Lei nº 42, de 2022.

O IGAM permanece à disposição.

Roger Araújo Machado
Advogado, OAB/RS 93.173B
Consultor Jurídico do IGAM
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