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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, Poder Legislativo do Estado de São Paulo, com sede na Avenida Pedro 

Álvares Cabral, 201, Ibirapuera, São Paulo – SP, CNPJ nº 59.952.259/0001-85, 

por seus Procuradores, na forma do artigo 30 da Constituição do Estado de 

São Paulo, vem, respeitosamente, perante esse D. Juízo, com fundamento no 

art. 5º, LXIX, bem como nos artigos 1º e seguintes, da Lei nº 12.016/2009, 

impetrar o presente 

 

 

M A N D A D O   DE   S E G U R A N Ç A, 

COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR, 

 

em face do  SENHOR SECRETÁRIO DA SAÚDE DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, com endereço à Avenida Dr. Enéas de Carvalho 

Aguiar, 188, Cerqueira César, São Paulo - SP, CEP: 05403-000, e do SENHOR 
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SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO, com endereço à Rua 

General Jardim, 36, Vila Buarque, São Paulo – SP, CEP: 01223-010, pelos 

motivos de fato e de direito aduzidos a seguir. 

 

I) DOS FATOS 

 

Em 19 de dezembro de 2017 foi protocolizado o 

Requerimento nº 2928/2017 (doc. 01), com vistas à criação de comissão 

parlamentar de inquérito com “a finalidade de apurar denúncias de 

irregularidades nos contratos celebrados com Organizações Sociais da 

Saúde – OS’s, pelas Prefeituras e pelo Governo do Estado de São 

Paulo”. Em cumprimento ao referido requerimento e com fundamento no art. 

13, §2º, da Constituição do Estado de São Paulo, foi a comissão devidamente 

criada por meio do Ato nº 02, de 6 de fevereiro de 2018, do Exmo. Sr. 

Presidente desta Assembleia Legislativa (doc. 02). 

 

Os membros integrantes da comissão em apreço foram 

nomeados por meio do Ato nº 17, de 22 de março de 2018 (doc. 03), com as 

respectivas substituições formalizadas por meio do Ato nº 25, de 02 de abril de 

2018 (doc. 04), Ato nº 30, de 10 de abril de 2018 (doc. 05) e do Ato nº 32, 

de 10 de abril de 2018 (doc. 06). 

 

Em reunião realizada em 26 de junho de 2018, a 

referida comissão parlamentar de inquérito aprovou, por unanimidade, dois 

requerimentos apresentados pelo Exmo. Senhor Deputado CARLOS NEDER. O 

primeiro, de nº 72/018, para que fosse oficiada a SECRETARIA ESTADUAL 
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DA SAÚDE e a SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 

solicitando fossem tornados públicos e encaminhados os dados 

referentes à remuneração individual dos dirigentes de cada uma das 

Organizações Sociais de Saúde que mantêm contrato de gestão ou 

convênio com o ente público, incluindo verbas originárias de cargo 

público (se cedido ou aposentado), verbas remuneratórias e 

indenizatórias percebidas a qualquer título e sob diferentes 

modalidades de contrato, a partir de 15 de março de 2015 (doc. 07). O 

segundo, por sua vez, de nº 71/2018, autorizando a CPI das OSS, com o 

apoio da Procuradoria da ALESP, ajuizar medida judicial que visasse 

assegurar o cumprimento do Requerimento nº 72/2018 (doc. 08): 

 

“Requerimento nº 72/2018 – Requer que, no uso 

dos poderes constitucionalmente atribuídos à CPI e 

tomando como base a Lei de Acesso à Informação (Lei 

nº 12.527/2011) e recomendações do Tribunal de 

Contas do Estado, solicite à Secretaria de Estado da 

Saúde e à Secretaria Municipal de Saúde de São 

Paulo que tornem públicos e encaminhem a esta 

CPI os dados referentes à remuneração individual 

dos dirigentes de cada uma das Organizações 

Sociais de Saúde que mantêm contrato de 

gestão/ ou convênio com o ente público, 

incluindo verbas originárias de cargo público (se 

cedido ou aposentado), verbas remuneratórias e 

indenizatórias percebidas a qualquer título e sob 
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diferentes modalidades de contrato, a partir de 15 

de março de 2015.”(g.n.) 

 

“Requerimento nº 71/2018 – Na condição de 

membro da Comissão Parlamentar de Inquérito das 

Organizações Sociais de Saúde proponho que, no uso 

dos poderes constitucionalmente atribuídos à CPI 

e tomando como base a Lei de Acesso à 

Informação (Lei nº 12.527/2011) e 

recomendações do Tribunal de Contas do Estado, 

com suporte da Procuradoria da Alesp, 

ingressemos com ação junto ao Poder Judiciário 

para que as Organizações Sociais da Saúde, a 

Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e a 

Secretaria de Saúde do Município de São Paulo 

ofereçam e tornem públicos os dados referentes à 

remuneração individual dos dirigentes de cada 

uma das Organizações Sociais da Saúde que 

mantêm contrato de gestão ou convênio com o 

ente público, incluídas verbas remuneratórias e 

indenizatórias percebidas a qualquer título e sob 

diferentes modalidades de contrato, a partir de 15 

de março de 2015.” 

 

 

Em decorrência da referida deliberação, em 

26/06/2018, foram expedidos os ofícios CPI OSS nº 109/2018 e CPI OSS nº 
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110/2018, o primeiro ao Senhor Secretário Estadual da Saúde (doc. 09) e o 

segundo ao Senhor Secretário de Saúde do Município de São Paulo (doc. 10), 

requerendo as informações mencionadas no prazo de 15 (quinze) dias. 

Posteriormente, atendendo a pedido da própria Secretaria Estadual de Saúde 

referido prazo foi prorrogado por igual período, levando seu término para o dia 

27/07/2018. 

 

Em 30/07/2018, o Senhor Secretário Estadual de 

Saúde atendeu parcialmente ao solicitado encaminhando a esta Casa tão 

somente a informação concernente às remunerações dos Dirigentes das 

Organizações Sociais, prestadas pelas próprias entidades, deixando de 

informar a respeito da parte final do requerimento que indagava sobre a 

existência de “verbas originárias de cargo público (se cedido ou 

aposentado), verbas remuneratórias e indenizatórias percebidas a 

qualquer título e sob diferentes modalidades de contrato, a partir de 

15 de março de 2015”, bem como deixou de se manifestar sobre a 

solicitação de que essas informações fossem tornadas públicas, com 

base na Lei de Acesso à Informação (doc. 11). 

 

O Senhor Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de 

Saúde, por sua vez, em 17/07/2018, limitou-se a encaminhar a esta Casa 

manifestação exarada pela Coordenadoria de Parcerias e Contratações de 

Serviço de Saúde no sentido de que não consta no seu banco de dados as 

informações solicitadas. Ou seja, não atendeu, in totum, à requisição 

oriunda da CPI das OSS (doc. 12). 
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Verifica-se, portanto, que houve descumprimento da 

requisição formulada pela comissão parlamentar de inquérito, por ambos os 

réus, no caso do Senhor Secretário Estadual de Saúde por não ter 

atendido integralmente o quanto solicitado e com relação ao Senhor 

Secretário de Saúde do Município de São Paulo, por não ter atendido in 

totum o quanto requisitado, o que vulnera normas constitucionais e legais, 

como ficará demonstrado a seguir. 

 

 

II) PRELIMINARMENTE: Da Legitimidade Ativa da Impetrante. 

 

A capacidade de as Casas Legislativas atuarem em 

juízo em nome próprio, para a defesa de seus interesses peculiares, já é 

amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátrias. 

 

O eminente Ministro VICTOR NUNES LEAL já 

sustentava essa tese nos idos de 1949, em artigo intitulado “Personalidade 

Judiciária das Câmaras de Vereadores”, publicado na Revista de Direito 

Administrativo, nº 15, na qual fazia distinção entre personalidade jurídica e 

judiciária e afirmava que, dotada desta última, a Câmara Municipal poderia 

ingressar em juízo em nome próprio em assuntos de seu interesse peculiar. 

 

Outrossim, já ensinava o preclaro HELY LOPES 

MEIRELLES, referindo-se também às Câmaras Municipais: 

 

“A capacidade processual da Câmara para a defesa de 

suas prerrogativas funcionais é hoje pacificamente 
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reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência. Certo 

é que a Câmara não tem personalidade jurídica, 

mas tem personalidade judiciária. Pessoa jurídica é 

o Município. Mas nem por isso se há de negar 

capacidade processual, ativa e passiva, à Edilidade, 

para ingressar em juízo quando tenha prerrogativas ou 

direitos próprios a defender.  

A personalidade jurídica não se confunde com a 

personalidade judiciária; esta é um minus em 

relação àquela. Toda pessoa jurídica tem, 

necessariamente, capacidade processual, mas 

órgãos há que, embora sem personalidade 

jurídica, podem estar em juízo, em seu próprio 

nome (...) porque são titulares de direitos 

subjetivos suscetíveis de proteção judicial 

quando relegados ou contestados. Nessa situação 

se encontram os órgãos do Governo local –Prefeitura e 

Câmara—  aos quais se atribuem funções específicas, 

prerrogativas funcionais e direitos próprios inerentes à 

instituição. Desde que esses órgãos têm direitos 

subjetivos, hão de ter meios judiciais (...) e capacidade 

processual para defendê-los e torná-los efetivos.”1 

 

 

                                                 
1
 Direito Municipal Brasileiro, Malheiros, pp. 444, 445. 
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Na mesma esteira, o Colendo Supremo Tribunal 

Federal, ao analisar o mérito da ação direta de inconstitucionalidade nº 1.557-

DF, proposta pela Associação Nacional de Procuradores do Estado, na qual 

contestava-se a validade de artigos da Lei Orgânica do Distrito Federal, que 

disciplinavam as atribuições da Procuradoria da Câmara Legislativa, assentou a 

tese da capacidade de o Legislativo ingressar em juízo para a defesa de suas 

prerrogativas institucionais. 

 

Veja-se, a título ilustrativo, a ementa do referido V. 

Acórdão: 

 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

EMENDA Nº 9, DE 12.12.96. LEI ORGÂNICA DO 

DISTRITO FEDERAL. CRIAÇÃO DE PROCURADORIA 

GERAL PARA CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO 

JURÍDICO E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA CÂMARA 

LEGISLATIVA. PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO 

FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INICIATIVA E DE 

OFENSA AO ART. 132 DA CF. 1. Reconhecimento da 

legitimidade ativa da Associação autora devido ao 

tratamento constitucional específico conferido às 

atividades desempenhadas pelos Procuradores de 

Estado e do Distrito Federal. Precedentes: ADI 159, 

Rel. Min. Octavio Gallotti e ADI 809, Rel. Min. Marco 

Aurélio. 2. A estruturação da Procuradoria do Poder 

Legislativo distrital está, inegavelmente, na esfera de 

competência privativa da Câmara Legislativa do DF. 
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Inconsistência da alegação de vício formal por 

usurpação de iniciativa do Governador. 3. A 

Procuradoria Geral do Distrito Federal é a responsável 

pelo desempenho da atividade jurídica consultiva e 

contenciosa exercida na defesa dos interesses da 

pessoa jurídica de direito público Distrito Federal. 4. 

Não obstante, a jurisprudência desta Corte 

reconhece a ocorrência de situações em que o 

Poder Legislativo necessite praticar em juízo, em 

nome próprio, uma série de atos processuais na 

defesa de sua autonomia e independência frente 

aos demais Poderes, nada impedindo que assim o 

faça por meio de um setor pertencente a sua 

estrutura administrativa, também responsável 

pela consultoria e assessoramento jurídico de 

seus demais órgãos. Precedentes: ADI 175, DJ 

08.10.93 e ADI 825, DJ 01.02.93. Ação direita de 

inconstitucionalidade julgada parcialmente 

procedente. (grifo nosso).” 

 

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, 

optou por sumular referido entendimento nos seguintes termos:  

 

“Súmula 525 

A Câmara de Vereadores não possui personalidade 

jurídica, apenas personalidade judiciária, somente 
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podendo demandar em juízo para defender os 

seus direitos institucionais.” 

(PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 

27/04/2015) 

 

A investigação parlamentar é uma das atividades-fim 

do Poder Legislativo, da mais alta importância. Por esse motivo, não obstante 

o fato de uma comissão parlamentar de inquérito ter sido diretamente atingida 

no exercício de uma de suas atribuições, foi o próprio Poder Legislativo 

que sofreu a lesão. De fato, a Assembleia Legislativa delibera por meio de 

seu Plenário e de suas Comissões, permanentes e temporárias, sendo exemplo 

típico destas as comissões parlamentares de inquérito. 

 

As decisões tomadas pelas comissões são imputadas à 

própria Assembleia Legislativa, pois as comissões são microcosmos do Poder 

Legislativo, que deliberam em seu nome.  

 

Dessa forma, resta flagrante a capacidade processual 

da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e, consequentemente, a sua 

legitimidade para a impetração do presente mandado de segurança ou de 

quaisquer outras medidas judiciais para o fim de garantir o funcionamento de 

uma de suas comissões, qual seja, a comissão parlamentar de inquérito criada 

por meio do requerimento nº 2.928, de 2017. 

 

 

III) Do Mérito: DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. 
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1) Do ato coator. Do descumprimento dos ofícios requisitórios. Afronta 

ao §3º do art. 58 da Carta da República. 

 

A comissão parlamentar de inquérito criada pelo 

Requerimento nº 2.928/2017, em reunião realizada em 26 de junho de 2018, 

aprovou, por unanimidade, o requerimento apresentado pelo Exmo. Sr. 

Deputado CARLOS NEDER, para que fossem oficiadas a SECRETARIA 

ESTADUAL DA SAÚDE e a SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO, solicitando que “tornem públicos e encaminhem a esta CPI os 

dados referentes à remuneração individual dos dirigentes de cada uma 

das Organizações Sociais de Saúde que mantêm contrato de gestão ou 

convênio com o ente público, incluindo verbas originárias de cargo 

público (se cedido ou aposentado), verbas remuneratórias e 

indenizatórias percebidas a qualquer título e sob diferentes 

modalidades de contrato, a partir de 15 de março de 2015” (doc. 07). 

 

Na mesma data, aprovou-se também o Requerimento 

de nº 72/2018 autorizando a CPI das OSS, com apoio da Procuradoria da 

ALESP, a ingressar em juízo para assegurar o atendimento integral de 

referida determinação (doc. 08). 

 

Conforme relatado no item I. supra, o Senhor 

Secretário Estadual de Saúde, sob o pretexto de atender ao quanto solicitado, 

encaminhou à CPI das OSS ofícios enviados pelas próprias Organizações 

Sociais de Saúde, que mantêm contrato de gestão com o Estado de São Paulo, 

a respeito da remuneração de seus dirigentes (doc. 11). 
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Assim agindo, se omitiu com relação à parcela 

extremamente relevante do requerimento, qual seja, a que exigia fosse 

esclarecido se estes dirigentes percebem “verbas originárias de cargo 

público (se cedido ou aposentado), verbas remuneratórias e 

indenizatórias percebidas a qualquer título e sob diferentes 

modalidades de contrato, a partir de 15 de março de 2015”, bem como 

o pedido para que referidas informações fossem tornadas públicas. 

 

O Senhor Secretário de Saúde do Município de São 

Paulo, por intermédio de seu Chefe de Gabinete, não ofertou nenhuma das 

informações requisitadas (doc. 12). 

 

Nesse panorama, evidencia-se claramente o 

descumprimento das prerrogativas constitucionais do parlamento paulista por 

parte das Autoridades Impetradas. Senão, veja-se. 

 

A Comissão Parlamentar de Inquérito instituída busca 

investigar supostas irregularidades existentes nos contratos de gestão 

celebrados com entidades sem fins lucrativos, qualificadas como Organizações 

Sociais da Saúde, nos termos da Lei federal nº 9.637/982, no contexto do 

exercício de seu poder fiscalizatório dos atos do Poder Executivo, 

                                                 
2
 Lei federal nº 9.637/98 

Artigo 1º - O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem 

fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à 

proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta Lei. 
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atividade precípua do Poder Legislativo, expressamente prevista nos 

artigos 20, X, 32 e 33, VII, da Constituição do Estado de São Paulo3. 

 

Destarte, as providências solicitadas ao Senhor 

SECRETÁRIO DO ESTADO DA SAÚDE e ao Senhor SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO têm um caráter ancilar em relação ao núcleo 

central das investigações da CPI, isto porque no curso das 

investigações surgiram fortes indícios de ausência no controle da 

remuneração dos dirigentes dessas Organizações Sociais da Saúde e 

de seus empregados e prestadores de serviço, que, em regra, são 

remunerados exclusivamente por meio de verbas públicas, oriundas de 

repasses feitos pelo Estado para o pagamento das contrapartidas 

previstas nos contratos de gestão de hospitais e de serviços de saúde 

públicos.  

 

Verificou-se que existem médicos que, não obstante 

possuam vínculo estatutário com o Estado de São Paulo, constituem empresas 

por meio das quais são contratados por Organizações Sociais de Saúde para 

                                                 
3
 “Artigo 20 – Compete exclusivamente à Assembleia Legislativa: 

... 

X - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração descentralizada;” 

 

“Artigo 32 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, das entidades da 

administração direta e indireta e das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, quanto à legalidade, 

legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Assembleia 

Legislativa, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.” 

“Artigo 33 - O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas 

do Estado, ao qual compete: 

... 

VII - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados ao Estado e pelo Estado, mediante convênio, 

acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres;” 
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prestar serviços médicos no bojo dos contratos de gestão celebrados com o 

próprio Estado de São Paulo. 

 

Essa conduta, no entanto, em tese, pode encontrar 

vedação no artigo 243 do Estatuto dos Servidores do Estado de São Paulo (Lei 

estadual nº 10.261/1968), que possui a seguinte redação: 

 

“Artigo 243 – É proibido ainda, ao funcionário: 

I – fazer contratos de natureza comercial e industrial 

com o Governo, por si, ou como representante de 

outrem; 

II – participar de gerência ou administração de 

empresas bancárias ou industriais, ou de sociedades 

comerciais, que mantenham relações comerciais ou 

administrativas com o Governo do Estado, sejam por 

este subvencionadas ou estejam diretamente 

relacionadas com a finalidade da repartição ou serviço 

em que esteja lotado; 

... 

IV – exercer, mesmo fora das horas de trabalho, 

emprego ou função em empresas, 

estabelecimentos ou instituições que tenham 

relações com o Governo, em matéria que se 

relacione com a finalidade da repartição ou 

serviço em que esteja lotado; 

...” 
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Para ilustrar, cabe expor o seguinte caso concreto 

apurado pela CPI das OSS.  

 

Em sessão da CPI realizada em 07/06/2018, foi ouvido 

o Senhor Michel Fukusato, o qual admitiu ser detentor do cargo de médico, 

em regime estatutário, junto a Secretaria do Estado da Saúde e 

também ser sócio administrador da empresa Sam Clínica Médica 

Sociedade Empresarial Ltda., que conta com mais de 100 médicos 

associados e por meio da qual presta serviços de médico anestesiologista 

para duas Organizações Sociais da Saúde, a Associação Paulista para o 

Desenvolvimento da Medicina – SPDM, no Hospital Geral de Pirajuçara 

e Hospital Geral de Guarulhos, e para a Cruzada Bandeirante, no 

Hospital Geral de Carapicuíba. O valor total dos contratos é de 

11.786.000,00 (onze milhões setecentos e oitenta e seis mil) reais 

(página 66 e seguintes das notas taquigráficas da sessão de 

07/06/2018– doc. 13). 

 

O Senhor Michel Fukusato, portanto, é servidor público 

do Estado de São Paulo, sendo a este título remunerado pelo erário, ao mesmo 

tempo em que também é remunerado com recursos oriundo do mesmo erário 

por serviços médicos prestados em Hospitais Públicos Estaduais geridos por 

Organizações Sociais da Saúde. Situação essa não só imoral, mas também 

ilegal à vista do que dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais. 

Aliás, diga-se de passagem, essa conduta descrita, 

não caracteriza, apenas, violação do citado artigo 243 Estatuto do Funcionário 

Público do Estado de São Paulo. Caracteriza, explicitamente, o que a Lei 
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Federal nº 12.813, de 16 de maio de 2016 classificou oportunamente como 

conflito de interesses. 

Essa Lei Federal, em seu art. 3º, define o conflite de 

interesses como toda “a situação gerada pelo confronto entre interesses 

públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, 

de maneira imprópria, o desempenho da função pública” e prevê, em seu art. 

5º, quais seriam as situações que configuram conflito de interesses no 

exercício de cargo ou emprego. 

Dentre essas situações, salta aos olhos aquela que 

está prevista no incisos II e III do art. 5º: 

“Art. 5º Configura conflito de interesses no exercício 

de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo 

federal: 

... 

II - exercer atividade que implique a prestação de 

serviços ou a manutenção de relação de negócio com 

pessoa física ou jurídica que tenha interesse em 

decisão do agente público ou de colegiado do qual 

este participe; 

III - exercer, direta ou indiretamente, atividade que 

em razão da sua natureza seja incompatível com as 

atribuições do cargo ou emprego, considerando-se 
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como tal, inclusive, a atividade desenvolvida em áreas 

ou matérias correlatas;” 

Essas situações amoldam-se em perfeição à descrição 

do caso do Senhor Michel Fukusato. 

Tais situações, pelo art. 12 da referida Lei Federal, 

caracterizam-se como atos de improbidade administrativa: 

“Art. 12. O agente público que praticar os atos 

previstos nos arts. 5  e 6  desta Lei incorre em 

improbidade administrativa, na forma do art. 11 da Lei 

no 8.429, de 2 de junho de 1992, quando não 

caracterizada qualquer das condutas descritas nos 

arts. 9º e 10 daquela Lei.” 

Decerto que a mencionada Lei Federal só é aplicável 

aos servidores públicos da União. No entanto, serve de seguro parâmetro para 

avistar, na situação descrita no caso do Senhor Michel Fukusato como 

possível irregularidade a ser investigada com maior profundidade pela 

CPI, atuando esta como autêntica ferramenta do controle externo 

exercido pela Assembleia Legislativa, por força do disposto no artigo 

32, da Constituição do Estado de São Paulo: 

“Artigo 32 - A fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, 

das entidades da administração direta e indireta e das 

fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm#art11
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quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 

aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será 

exercida pela Assembleia Legislativa, mediante 

controle externo, e pelo sistema de controle interno de 

cada Poder.” 

O artigo 33, além de reforçar que é atribuição 

institucional da Assembleia Legislativa o controle externo, define como esse 

controle se concretiza, residindo no inciso VII desse artigo o direito público 

subjetivo de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos repassados ao Estado 

mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, 

inserindo-se, dentre esses repasses, aqueles que são feitos às OS. Vejamos: 

“Artigo 33 - O controle externo, a cargo da Assembleia 

Legislativa, será exercido com auxílio do Tribunal de 

Contas do Estado, ao qual compete: 

... 

VII - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos 

repassados ao Estado e pelo Estado, mediante 

convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos 

congêneres;” 

 

Infelizmente, este não é o único caso que chegou ao 

conhecimento da CPI, outros também estão sendo apurados e é nesse 

contexto que a CPI das OSS aprovou o Requerimento nº 72/2018, de autoria 
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do Deputado CARLOS NEDER, com o objetivo de apurar se os próprios 

dirigentes de Organizações Sociais possuem vínculos de outra 

natureza com o Estado de São Paulo. Linha de investigação essa, que 

restou tolhida, ante o não atendimento parcial e integral dos ofícios 

CPI OSS nº 109/2018 e nº 110/2018, respectivamente.  

 

Pertinente apontar, ainda, que essa omissão pontual na 

prestação das informações por parte do Senhor Secretário Estadual de Saúde 

reforçam as suspeitas da CPI das OSS de que possam eventualmente existir 

irregularidades nos vínculos existentes entre o Estado de São Paulo e as 

Organizações Sociais de Saúde por ele contratadas para gerir seus serviços de 

saúde.  

 

De se notar inclusive que o ofício resposta apresentado 

pelo Senhor Secretário Estadual de Saúde contempla uma frase solta e 

incompleta que, provavelmente por um equívoco, não foi apagada da versão 

final do documento e que indica que eles tiveram plena consciência de que 

estavam respondendo apenas parte do solicitado (doc.11, fls. 02). 

 

“Como o questionamento dessa r. Comissão incluiu, 

ainda,”  

 

Veja-se, o prazo final dos trabalhos da CPI, já incluído 

o tempo necessário para elaboração e aprovação do relatório final é 

17/09/2018, assim, ciente do prazo exíguo que resta para os trabalhos, 

referida omissão de informações pode ter por fim impedir o adequado 

funcionamento dos trabalhos investigatórios da CPI das OSS. 



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 20 

 

Enfim, independente de ter sido uma omissão 

deliberada ou não, o fato é que o não atendimento dos ofícios CPI OSS 

nºs 109/2018 e 110/2018 por parte do Senhor Secretário Estadual de 

Saúde e do Senhor Secretário de Saúde Municipal impede o exercício 

pleno dos poderes investigativos da Comissão, restando tão somente a 

via judicial para se buscar o restabelecimento das prerrogativas 

institucionais deste órgão do Poder Legislativo. 

 

Especificamente no que tange os contratos firmados 

entre Organizações Sociais da Saúde e a Secretaria de Saúde do Município de 

São Paulo cumpre reforçar o aspecto da competência da CPI estadual para 

estender sua investigação nesse âmbito, uma vez que há repasse de 

verbas do Estado para o financiamento da saúde no Município de São 

Paulo. 

 

De fato, a jurisprudência mais abalizada entende que a 

competência para investigar, através de Comissões Parlamentares de 

Inquérito, corresponde à competência legislativa e administrativa do ente 

federativo acerca da matéria. 

Segundo o Exmo. Ministro do Supremo Tribunal 

Federal Edson Fachin em voto proferido na qualidade de relator do MS nº 

33.751, "(...) além da função contramajoritária fiscalizatória do Poder 

Executivo, reiteradamente assentada por esta Corte, as CPI's figuram 

como instrumento essencial das atividades parlamentares como um 

todo, na medida em que objetivam 'reunir dados e informações para o 
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exercício das funções constitucionais conferidas ao Parlamento' 

(FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Conflito entre poderes. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 1994, p. 174), de forma que viabilizam a atividade parlamentar 

em sua plenitude. Em outras palavras, incumbe às Comissões em apreço 

não apenas as atividades de fiscalização. As CPI's também têm como 

horizonte instrumentalizar a atividade legiferante do Parlamento, a 

avaliação da conveniência de alocação de recursos e de financiamento 

de políticas públicas, etc. Nesse cenário, é natural que se confira às 

CPI's ampla autonomia para o exercício do relevante múnus. (...) Há, 

portanto, espaço para que o Parlamento se movimente com certa 

discricionariedade nos quadrantes das diversas possíveis linhas investigativas a 

serem traçadas. (...) o âmbito de atuação da CPI deve ser compreendido não 

apenas a partir do destinatário subjetivo da apuração, mas, sobretudo, do 

âmbito material de investigação à luz das funções essenciais conferidas pela 

Constituição Federal ao Congresso Nacional. (...) Como se nota, atos 

praticados na esfera privada não são imunes à investigação 

parlamentar, desde que evidenciada a presença de interesse público 

potencial em tal proceder. Sendo assim, mais que sustentáculo da 

responsabilização civil ou criminal, a apuração empreendida no 

contexto das CPI's deve guardar relação instrumental com o conjunto 

das atividades parlamentares.” (j. em 9/12/2015, Segunda Turma, DJE de 

31/3/2016). 

    A recusa perpetrada pelas Autoridades Coatoras 

configuram, nesse passo, verdadeira afronta ao disposto no §3º do art. 58 da 

Constituição Federal. 
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2) Da fundamentação do requerimento. 

 

O requerimento, de autoria do Deputado CARLOS 

NEDER, que deu origem aos ofícios encaminhados à SECRETARIA ESTADUAL 

DE SAÚDE e a SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO foi 

devidamente fundamentado, como se nota por meio da sua leitura, (doc. 07): 

 

“Requerimento nº 72/2018 – Requer que, no uso dos 

poderes constitucionalmente atribuídos à CPI e 

tomando como base a Lei de Acesso à Informação 

(Lei nº 12.527/2011) e recomendações do 

Tribunal de Contas do Estado, solicite à Secretaria 

de Estado da Saúde e à Secretaria Municipal de 

Saúde de São Paulo que tornem públicos e 

encaminhem a esta CPI os dados referentes à 

remuneração individual dos dirigentes de cada uma das 

Organizações Sociais de Saúde que mantêm contrato 

de gestão ou convênio com o ente público, incluindo 

verbas originárias de cargo público (se cedido ou 

aposentado), verbas remuneratórias e indenizatórias 

percebidas a qualquer título e sob diferentes 

modalidades de contrato, a partir de 15 de março de 

2015.”(g.n.) 
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Deve-se pontuar que a fundamentação de um 

requerimento parlamentar possui contornos diversos da fundamentação de 

uma decisão judicial.  

 

O Ministro Nelson Jobim, quando no Supremo Tribunal 

Federal, foi taxativo no Mandado de Segurança nº 23.564-8-DF, no qual foi 

Relator: 

 

"(...) 

Por outro lado, sem razão as Informações quando 

refere a questão da fundamentação da decisão que 

tenha determinado medida acautelatória (fls. 69). 

Uma coisa é o fundamento político ou jurídico de 

uma decisão. 

Outra, é não ter fundamento algum. 

O que se exige é a fundamentação de uma 

decisão.  

O que não se permite, é a decisão arbitrária, 

porque sem fundamentação. 

No mesmo MS 23446-6 fiz distinção entre o processo 

decisório judicial e o processo decisório das Casas 

Políticas. 

Disse não se poder "... fazer uma paridade entre o 

processo decisório judicial e o processo decisório 

político no que diz respeito à fundamentação de suas 

decisões. Não se pode pretender que a 

fundamentação da decisão do parlamento tenha a 
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mesma contextura, a mesma forma ou a mesma 

densidade das decisões do Poder Judiciário. ... o 

procedimento pelo qual agem os parlamentares é 

absolutamente distinto do procedimento 

judicial...". 

A fundamentação da decisão política se encontra em 

qualquer peça ou momento do procedimento. 

Pode se encontrar no próprio projeto, no requerimento, 

na indicação, no parecer e na emenda - que são os 

tipos de proposições parlamentares. 

Pode decorrer do debate quando da votação da 

matéria. 

O certo é que as decisões parlamentares não estão 

sujeitas às regras que disciplinam as decisões judiciais 

que impõem relatório, fundamentos e dispositivo (CPC, 

art. 458). 

O procedimento parlamentar é outro. 

O procedimento de tomada de decisões é outro. 

Logo, não se lhe aplica as regras de processo judicial, 

que é diverso. 

No entanto, não se conclua que a decisão parlamentar 

possa ser arbitrária e sem nenhum fundamento. 

Não se confunda inexistência de fundamentação com 

topologia da fundamentação. 

Para as decisões judiciais, a lei impõe uma 

topologia própria e específica para os seus 

fundamentos. 
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Não é o caso das decisões parlamentares. 

A localização dos fundamentos pode e é difuso. 

Os fundamentos podem se encontrar em diversos 

locus do processo decisório. 

É o caso dos autos". 

 

Assim, a par da fundamentação ínsita ao próprio 

requerimento, as notas taquigráficas anexadas aos autos (doc. 13) ajudam a 

contextualizar a importância das informações solicitadas pelos ofícios CPI OSS nº 

109/2018 e 110/2018, na medida em que demonstram uma das linhas de 

investigação que estão sendo perseguidas pela CPI, qual seja, a de verificação da 

regularidade dos vínculos existentes entre as Organizações Sociais de Saúde, seus 

dirigentes, empregados e prestadores de serviço e o Estado de São Paulo e 

Município de São Paulo. 

 

 

3) Do caráter coletivo e geral das informações solicitadas 

 

Constatou-se no curso dos trabalhos da CPI que a 

Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria de Saúde do Município de São 

Paulo não disponibilizam em seus “Portais de Transparência” na internet 

informações detalhadas a respeito dos seus contratos de gestão, ajustes 

ou convênios celebrados com Organizações Sociais de Saúde. 

 

Tanto é assim que o E. Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo, órgão auxiliar da ALESP no controle externo do Estado, detectando a 

omissão irregular na divulgação de informações de interesse coletivo por parte dos 
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Executivos Estaduais e Municipais, especificamente no que tange às Organizações 

Sociais e Entidades do Terceiro Setor, expediu o Comunicado nº 16/2018, 

de 08/04/2018 e o Comunicado nº 19/2018, de 19/06/2018, referidos no 

Requerimento nº 72/2018 e que possuem o seguinte teor: 

 

“Comunicado SDG nº 16/2018 – Transparência na 

divulgação de atos de entidades d Terceiro Setor 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, considerando as diretrizes das Leis 

reguladoras da Transparência e do Acesso à Informação 

e as disposições das Instruções Consolidadas do 

Tribunal, COMUNICA aos órgãos públicos estaduais 

e municipais que adotem providências no sentido 

de que as entidades do terceiro setor (OS, 

OSCIPS, ASCS) destinatárias de recursos públicos 

cumpram os dispositivos legais relativos à 

transparência de seus atos consistentes na 

divulgação pela via eletrônica de todas as 

informações sobre as suas atividades e 

resultados, dentre outros o estatuto social 

atualizado; termos de ajustes; planos de trabalho; 

relação nominal dos dirigentes, valores 

repassados; lista de prestadores de serviços 

(pessoas físicas e jurídicas) e os respectivos 

valores pagos; remuneração individualizada dos 

dirigentes e empregados com os respectivos 

nomes, cargos ou funções; balanços e 
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demonstrações contábeis e os relatórios físico-

financeiros de acompanhamentos, regulamento 

de compras e de contratação de pessoal.” 

 

“Comunicado SDG nº 19/2018 – Exigir a 

demonstração e identificação dos gastos 

custeados com recursos públicos 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, COMUNICA às Secretarias de Estado, às 

Prefeituras dos Municípios e aos demais órgãos 

públicos responsáveis por repasses públicos a 

Organizações Sociais, Organizações Sociais de 

Interesse Público, Organizações da Sociedade 

Civil e entidades que possam ser identificadas 

como do Terceiro Setor, que é de sua 

responsabilidade exigir a demonstração e 

identificação dos gastos custeados com os 

recursos públicos que foram repassados, devendo 

esse detalhamento constar dos “Portais de 

Transparência” dos órgãos concessores e bem 

assim daqueles pertencentes às entidades 

beneficiárias.” 

 

Note-se, portanto, que as informações que ora estão 

sendo requisitas pela CPI são informações de interesse coletivo e geral e 

que já deveriam estar sendo disponibilizadas ativamente pela 
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Secretaria Estadual de Saúde no Portal de Transparência do Estado, a 

fim de permitir o controle social dos gastos públicos. 

A partir do momento em que as informações sobre a 

aplicação de quaisquer recursos repassados ao Estado, mediante convênio, 

acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres não são devidamente 

prestadas à Assembleia Legislativa, encimada esta em sua competência 

fiscalizatória (artigo 33, VII, C.E.) a autoridade impetrada frustra o direito 

líquido e certo que a Assembleia Legislativa detém para o exercício do controle 

externo que está dentre as suas atribuições constitucionais, direito líquido e 

certo este, como vimos, que decorre da própria Constituição do Estado de São 

Paulo, artigos 32 e 33, dando margem à solicitação, ao Poder Judiciário, de 

reparação dessa violação a esse direito. 

A manutenção de referida conduta omissiva do Senhor 

Secretário Estadual de Saúde e do Senhor Secretário Municipal de Saúde 

afrontam sobremaneira não só os poderes investigativos 

constitucionalmente outorgados às CPIs, como também o direito 

constitucional de acesso à informação dos cidadãos e os princípios da 

publicidade e da moralidade administrativas, que devem balizar a 

atuação estatal, uma vez que são informações de interesse coletivo e 

geral que já deveriam ser ativamente divulgadas no Portal de 

Transparência do Estado de São Paulo. 

 

Diante de todo o exposto, mostra-se premente a 

impetração do presente mandado de segurança, com o intuito de resguardar o 
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regular desempenho da atividade fiscalizatória exercida pela denominada CPI 

das OSS, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

 

 

IV) DO PEDIDO DE LIMINAR 

 

 

Para a concessão de liminar em mandado de segurança 

mostra-se curial a presença dos requisitos legais consubstanciados no fumus 

boni iuris e no periculum in mora. 

 

A plausibilidade do direito decorre dos argumentos 

anteriormente deduzidos. 

 

Já o periculum in mora emerge do exíguo prazo de 

funcionamento da CPI em questão, cujo encerramento está previsto para 

o dia 17/09/2018. Ressalte-se que a recusa no fornecimento dos 

documentos requeridos já está resultando em sérios prejuízos para o 

trabalho investigatório desenvolvido por aquela comissão, pois a 

definição das providências cabíveis que se seguem, encontram-se 

pendentes, justamente, porque condicionadas à obtenção dessa 

documentação. 

 

Logo, para se garantir o resultado útil e efetivo desta 

ação mandamental e, principalmente, para possibilitar o regular andamento 

dos trabalhos daquela comissão, é que a Impetrante postula a imediata 

concessão de medida liminar, sem a audiência da parte contrária. 
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Destarte, requer a concessão de liminar para 

determinar às Autoridades Coatoras o imediato fornecimento das 

informações e dos documentos solicitados nos Ofícios CPI OSS nº 

109/2018 e 110/2018, de 26.06.2018, bem como divulgação dessas 

informações no Portal de Transparência do Estado de São Paulo e do 

Município de São Paulo, respectivamente, tendo em vista a iminência 

do término do prazo designado para o funcionamento da comissão 

parlamentar de inquérito em foco, previsto para o dia 17/09/2018. 

 

 

 

V) DO PEDIDO 

 

Posto isso, requer: 

 

1. A concessão de medida liminar para determinar: 

 

a) ao Senhor Secretário Estadual de Saúde o 

imediato atendimento da parte final do 

Ofício CPI OSS nº 109/2018, informando, no 

que tange aos Dirigentes de Organizações 

Sociais de Saúde que mantêm contrato de 

gestão com o Estado de São Paulo, a 

existência de “verbas originárias de cargo 

público (se cedido ou aposentado), verbas 

remuneratórias e indenizatórias percebidas 
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a qualquer título e sob diferentes 

modalidades de contrato, a partir de 15 de 

março de 2015”, bem como que referidas 

informações sejam tornadas públicas no 

Portal de Transparência do Estado de São 

Paulo, com base na Lei de Acesso à 

Informação; 

 

b) ao Senhor Secretário de Saúde do Município 

de São Paulo o imediato fornecimento de 

todas as informações requeridas por meio 

do Ofício CPI-OSS nº 110/2018, quais 

sejam “os dados referentes à remuneração 

individual dos dirigentes de cada uma das 

Organizações Sociais de Saúde que mantêm 

contrato de gestão/ou convênio com o ente 

público, incluindo verbas originárias de 

cargo público (se cedido ou aposentado), 

verbas remuneratórias e indenizatórias 

percebidas a qualquer título e sob 

diferentes modalidades de contrato, a partir 

de 15 de março de 2015”, bem como a 

divulgação desses dados no Portal de 

Transparência do Município de São Paulo, 

tendo em vista a iminência do término do 

prazo designado para o funcionamento da
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