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   CIRCULAR N º 37/2015 - DG                                                Avaré, 12 de novembro de 2.015. 
 
 

LEMBRETE 
 

Estará presente o Sr. Fernando Peixoto Alonso,  Secretário Municipal do Turismo, para prestar 
informações a respeito dos projetos desenvolvidos naquela secretaria, atendendo a 
requerimentos desta Edilidade 

 
Senhor (a) Vereador (a):- 
 
 

Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
16/11/2015 - Segunda Feira – às 19h00min. 
 
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presidente 

Vereador Denílson Rocha Ziroldo  designou  para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 16 de 
novembro do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria: 

 

 
1. PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA N.º 04/2015 – 1º Turno – Maioria qualificada 2/3 

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Altera a redação do Art. 100 da Lei Orgânica do Município de Avaré. (Prazo 
revisão do Plano Diretor) 
Anexo:- Cópias da Proposta de Emenda a Lei Orgânica nº 04/2015 e dos Pareceres do 
Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

 

2. PROJETO DE LEI N.º 89/2015 - Discussão Única  
Autoria: Ver. Júlio César Theodoro  
Assunto: Dispõe sobre a distribuição de sacolas plásticas OXIBIODEGRADÁVEL aos 
consumidores em todo o Município da Estância Turística de Avaré e dá outras 
providências. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 89/2015 e dos Pareceres do Jurídico e da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (PARECER CONTRÁRIO) 

 

3. PROJETO DE LEI N.º 94/2015 - Discussão Única  
Autoria: Ver. Carlos Alberto Estati  
Assunto: Acrescenta dispositivo no inciso IV do artigo 5º da Lei nº 1.930, de 23 de 
junho de 2015 (Parcelamento do Solo Urbano). 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 94/2015 e dos Pareceres do Jurídico e das 

Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Serviços, Obras e Adm. Pública. 
(c/ emenda) (vistas: Vers Bruna/Estati) 
 

4. PROJETO DE LEI N.º 105/2015 - Discussão Única  
Autoria: Ver. Denílson Rocha Ziroldo 
Assunto: Dispõe sobre a exigência de as agências bancárias manter a presença de 
agente de segurança nas áreas de autoatendimento, inclusive no período noturno e 
finais de semana e dá outras providências. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 105/2015 e dos Pareceres do Jurídico e das Comissões 

de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. (vistas: 

Ver. Ernesto) 
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5. PROJETO DE LEI N.º 119/2015 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Autoriza a celebração de convênio com a associação dos produtores rurais 
dos Bairros Santa Cruz dos Coqueiros, Aracatu, Caviúna, Ezequiel Ramos, Ferreira e 
Barra Grande - Associação dos Seis Bairros e dá outras providências. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 119/2015 e dos Pareceres do Jurídico e das 

Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do 
Consumidor. 
 

6. PROJETO DE LEI N.º 124/2015 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Avaré 
para o exercício de 2016 (orçamento) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 124/2015 e dos Pareceres do Jurídico e das 

Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do 
Consumidor. (c/ emenda) 
OBS: Os anexos do Processo encontram-se à disposição na Secretaria e em nosso 
portal através do link http://consulta.siscam.com.br/camaraavare/arquivo?id=149860  

 
 

7. PROJETO DE LEI N.º 128/2015 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Revoga a Lei Municipal nº 1.837 de 30 de setembro de 2014 e dá outras 
providências (doação p/ A.A. DEMEZ PEÇAS - ME) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 128/2015 e dos Pareceres do Jurídico e da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 
 
 

 
                            Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os protestos 
de minha elevada estima e distinta consideração.      

                                                               

Exmo.(a). Sr. (a)       
Vereador (a)       
N E S T A 
 

 

 

 

 

 
 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA PORTARIA 328/2015 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

 

http://consulta.siscam.com.br/camaraavare/arquivo?id=149860
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Proposta de Emenda nº 004/2015 
 Processo nº 173/2015 
 Autor: Prefeito Municipal 
 

 

 

"Sofrer não serve para nada / Sofrer limita a eficiência espiritual / Sofrer é sempre culpa nossa 
/ Sofrer é uma fraqueza.” 

Cesare Pavese 

 

 
Assunto: “Altera a redação do artigo 100 da Lei 

Orgânica do Município de Avaré e dá outras 
providências.  

 
 

P A R E C E R   
 

Nos termos do art. 30, inciso I, da Constituição Federal, compete ao 
Município legislar sobre assuntos de interesse local. 

 
No mesmo sentido, o art. 4º, I, da Lei Orgânica do Município de Avaré, 

dentre outras, atribui ao Município competência para legislar sobre assuntos de interesse 
local. 

A emenda poderá ocorrer mediante proposta de no mínimo de um 
terço dos membros da Câmara Municipal, conforme inciso II do artigo 36 da Lei Orgânica: 

 
“Art. 36 - A lei Orgânica Municipal poderá ser emendada 
mediante proposta: 
(...) 
II - do Prefeito Municipal; 
(...)” 

 
Prescreve ainda a Constituição do Estado de São Paulo, em seu artigo 

111: 

“Art. 111. A administração pública direta ou fundacional, de 

qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público”. 

 
Para delimitar um campo de ação necessariamente máximo ao agente 

público, para estabelecer parâmetros socialmente exigíveis na sua gestão dos negócios 
públicos, para cercear excessos, para coibir abusos e desmandos, é que a Constituição de 1988, 
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por vez primeira na história fez constar do seu texto exatamente os princípios de administração, 
no que foi imitada e até mesmo complementada pelas Constituições dos Estados. 

 
Nas administrações locais atender ao princípio da legalidade significa 

emprestar atenção à organização e ao disciplinamento que a lei deu aos serviços públicos, à 
estruturação do pessoal, ao uso dos bens públicos, às posturas ou normas edilícias locais, às 
ordenações de todos os assuntos de interesse peculiar daquela esfera respectiva. 

 
O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina: 
 

"Este princípio entronca-se com a própria noção de 
Estado de Direito. Estado de Direito é aquele que se 
submete ao próprio direito que criou, razão pela qual 
não deve ser motivo surpresa constituir-se o princípio 
da legalidade um dos sustentáculos fundamentais do 
estado de Direito.(...) 
De tudo ressalta que a Administração não tem fins 
próprios, mas há de buscá-los na lei, assim como, em 
regra, não desfruta de liberdade, escrava que é da 
ordem jurídica." (In Curso de Direito Administrativo, Ed. Saraiva, 

SP, l.994, pp. 24/5 ) 

 

E de se notar que o “caput” do artigo 29 da CF menciona “O 

Município reger-se-á por lei orgânica...”, qualquer outro ato normativo que não tenha 
esse mesmo rigor em sua solenidade, resolução ou decreto legislativo, jamais poderá se prestar 
a tal finalidade, o mesmo se podendo dizer de lei ordinária ou lei complementar. 

 

Por fim, conforme leciona Alexandre de Morais, ao dispor sobre a 

Constituição Federal, a supremacia das normas constitucionais no ordenamento 
jurídico e a presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos 
editados pelo poder público competente exigem que, na função hermenêutica 
de interpretação do ordenamento jurídico, seja sempre concedida preferência 
ao sentido da norma que seja adequada à Constituição Federal. Assim sendo, 
no caso de normas com várias significações possíveis, deverá ser encontrada a 
significação que apresente conformidade com as normas constitucionais, 
evitando sua declaração de inconstitucionalidade e a consequente retirada do 
ordenamento jurídico.1 

 
Neste sentido, necessário tecer algumas considerações sobre o 

projeto ora analisado.  

                                                 
1
  Alexandre de Morais, in, Direito Constitucional, 10ª edição, Atlas:São Paulo, 2001, p. 43. 



 

 

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 
A S S E S S O R I A  J U R Í D I C A  

 

Av. Prefeito Misael Euphrásio Leal, 999 – Centro – Avaré – SP – CEP 18700-000 – Tel. (14) 3732-

0929  jurídico@camaraavare.sp.gov.br - www.camaraavare.sp.gov.br 

3 

 

Sabe-se que a alteração pretendida permeia o fato de que a revisão do 
plano diretor do município possa ser feita a cada 4 (quatro) anos, ou seja, alterando a redação 
anterior que era de 5 (cinco) anos. 

 
O artigo 182 da Constituição de 1988 determina que plano diretor é o 

instrumento que define a função social da Propriedade Urbana que só viria a ser regulamentado 
pela Lei 10.257 de 10 de julho de 2001, o Estatuto da Cidade. 

 
Segundo o artigo 40 do Estatuto da Cidade, a propriedade urbana 

cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no plano diretor, assegurado o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à 
qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas. Em resumo 
o plano diretor é o instrumento que o Poder Público Municipal dispõe para implementar a 
"Cidade Sustentável". 

 
Os Municípios com mais de 20 mil habitantes e os Municípios 

localizados em regiões metropolitanas e aglomerações urbanas que não tinham plano diretor 
aprovado na data de entrada em vigor da Lei 10.257, deveriam fazê-lo em até cinco anos, prazo 
que, posteriormente, foi prorrogado para 30 de junho de 2008. O Estatuto da Cidade também 
determinou que a lei que instituísse o plano diretor deveria ser revista. 

 
A revisão periódica, em regra, estabelece que a partir de determinado 

momento necessariamente sejam repensadas as premissas gerais do desenvolvimento urbano 
local, isto é, fixa um tempo-limite para tal prática, dando-lhe ares de compromisso jurídico. O 
tratamento não deixa de ser consentâneo com a lógica da modernidade, de progredir por etapas 
e de refletir sobre a experiência acumulada (reflexividade).  

 
Essa compreensão se reforça pela premissa do planejar permanente. 

Se o planejamento é atividade contínua, seus frutos têm que ser colhidos na época certa e a 
título nacional passa a ser obrigação de muitos Municípios brasileiros não só ter Plano Diretor, 
mas de revê-lo, no máximo, a cada década. 

 
Nesse quadro é de se apontar que mesmo sendo omissa a legislação 

local, o Estatuto da Cidade requer, desde sua entrada em vigor, a revisão dos Planos Diretores 
com dez ou mais anos. Os Municípios nessa condição também se incluem no qüinqüênio 
assinalado no artigo 50 da Lei Federal 10.257/01 para promover, nesse caso, a revisão daquele 
instrumento básico. Como inexiste prazo específico para a revisão, integra-se o sistema de 
normas com o uso da analogia, admitida para o caso dada à semelhança entre o dever de 
revisão e o dever de elaboração do Plano Diretor a partir da vigência das diretrizes nacionais. 
Faça-se notar que a inobservância do prazo revisional é capaz de evocar também a improbidade 
administrativa (art. 52, VII). 
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Assim, SMJ, cremos que o presente Projeto de Lei não se encontra 
maculado pelo vício da ilegalidade ou inconstitucionalidade. 

 
SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
 
Quanto à redação da Proposta de Emenda a Lei Orgânica, não 

sugerimos correções. 
 
Diante do exposto, S.M.J., cremos que o Projeto de Lei em epígrafe 

não se encontra maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo pelo qual 
opina esta assessoria jurídica pela regular tramitação, devendo ter o seu mérito submetido à 
apreciação do Plenário desta Câmara Legislativa, respeitando-se, para tanto, as formalidades 
legais e regimentais. 

 
É o parecer, sub censura. 
 
Avaré (SP), 04 de Novembro 2015. 

 
 

LEROY AMARILHA FREITAS 
Adv. - OAB/SP 146.191 
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Processo n.º 116/2015. 

Projeto de Lei n.º 089/2015. 

Autor: VER. JÚLIO CÉSAR THEODORO 

 
 

Assunto: “Dispõe sobre a distribuição de sacolas 
plásticas OXIBIODEGRADÁVEIS aos consumidores 
em todo o Município da Estância Turística de Avaré 
e dá outras providências”.  
 

 
 

P A R E C E R - P R E L I M I N A R   
 

 
 
 

Cuida-se do projeto de Lei de autoria do N. Vereador JÚLIO CÉSAR THEODORO, que 

estabelece a obrigatoriedade do comércio da Estância Turística de Avaré fornecer sacolas plásticas 

oxibiodegradáveis aos consumidores. 

 

Cumpre consignar nesse sentir que se trata de projeto de lei de enorme relevância para o 

município em um todo, na medida em que atingirá todo o setor comercial da cidade, bem como os 

consumidores dos produtos fornecidos.  

 

Registra-se em sede sumária de conhecimento, que se mostrará importante instrumento 

para apreciação do mérito da propositura, a realização de “audiência pública” sobre o tema que se 

descortina. 

 

As audiências públicas administrativas servem de importante instrumento de efetivação 

dos direitos difusos e coletivos, sobretudo quando se tratar de questões que causam impacto em 

diversos setores da sociedade, tais como a: 1) concessões ou permissões para a execução do serviço 

público funerário e a administração dos cemitérios públicos e privados; 2) as licenças para uso e 

ocupação do solo urbano;  licenças ambientais;  atestado de condições de higiene e saúde pública; 3) 

plano diretor; 4) percentual da área útil dos cemitérios sob concessão ou permissão e privados 

reservados para os "sepultamentos sociais" (gratuitos); 5) concessão onerosa do direito de uso da 

sepultura; 6) extada dimensão dos princípios gerais da atividade econômica (art. 170 CF),  entre outros 

pontos que devem ser debatidos pela sociedade. 
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Audiências públicas vêm sendo realizadas nos casos de interesse público relevante, como: 

definição de políticas públicas, processo legislativo (elaboração de normas); atividade correcional 

(Judiciário e Ministério Público); cumprimento de metas fiscais; ação de descumprimento de prec eito 

fundamental; meio ambiente (CNTBio, ANS, ANP, ANEEL); aquisição de imóveis rurais por 

estrangeiros; etc.  

 

Essa prática representa um avanço democrático, pois, implica na mudança da democracia 

representativa para a democracia participativa, com a efetiva discussão dos problemas de relevante 

interesse social, exercendo-se um diálogo com os diversos atores sociais.  

 

Essa maneira de agir só tende a fortalecer o regime democrático, onde a participação de 

todos é valorizada na busca da solução dos problemas que afligem o dia-a-dia do cidadão. 

 

No caso do projeto de lei sob análise, há ainda um componente a ser analisado, qual seja: 

a discussão que ainda se encontra aberta e não definitivamente julgada sobre a competência do 

município para a propositura de leis com essa matéria. 

 

Com efeito, em pesquisa de jurisprudência na página eletrônica do E. Tribunal de Justiça 

de São Paulo é possível verificar diversas decisões no sentido de que é inconstitucional a iniciativa de 

leis contendo tal matéria pelo Município, sob o fundamento de que se trata de competência 

concorrente entre o Estado e a União por, de certa forma, interferir na atividade comercial.  

 

Os precedentes são inúmeros, dentre eles: ADIN 0092837-60.2012.8.26.0000, rel. Des. 

ROBERTO MAC CRACKEN, j. 12.06.2013; ADIN n.º 0121477-10.2011.8.26.0000, rel. Des. JOSÉ 

REYNALDO, j. 16.11.2011; ADIN n.º 0303908-12.2011.8.26.0000, rel. Des. RENATO NALINI, j. 

13.06.2012) 

 

O Instituto Brasileiro de Administração Municipal =IBAM=, em parecer à consulta 

formulada por esta Divisão Jurídica (PARECER IBAM N.º 2296/2015) também se manifestou 

contrário à propositura apresentando, dentre outros fundamentos, com relação ao artigo 1.º, do 

projeto de lei sob análise, que: 
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(...) 

 

“No entanto, tal disposição, de acordo com o entendimento do IBAM, transcende ao 
interesse meramente local, bem como extrapola ao regramento regional da matéria. 
 
Seguindo essa ordem de ideias, a competência legislativa suplementar que deve ser 
exercida em relação às normas gerais da União e dos Estados é para preenchimento de 
claros, suprimento de lacunas e adaptação às peculiaridades locais, tanto por conta da 
expressa menção feita no artigo 24, VI da CRFB/88, quanto pelas indubitáveis 
repercussões políticas, econômicas e científicas que a temática provoca”. 

 

 

Ainda que no julgamento da ADIN n.º 0303908-12.2011.8.26.0000, rel. Des. RENATO 

NALINI, haja consignado que o entendimento pacífico no Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça 

de São Paulo é no sentido de que proposituras semelhantes ao do projeto de lei sob análise são 

inconstitucionais, há precedentes julgados ostentando posição contrária. 

 

Neste sentido, há recente decisão, proferida na ADIN n.º 0121480-62.2011.8.26.000, rel. 

Des. ARANTES TEODORO, j. 01.10.2014 concluindo, por maioria de votos, pela improcedência da 

ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Sindicato da Indústria de Material Plástico do 

Estado de São Paulo em face do Prefeito do Município de São Paulo e do Presidente da Câmara 

Municipal de São Paulo. 

 

O Sindicato interpôs Recurso Extraordinário, dirigido ao Supremo Tribunal Federal, contra 

o v. Acórdão que concluiu pela constitucionalidade da Lei Municipal paulistana n.º 15.374/2011, que 

“dispõe sobre a proibição da distribuição gratuita ou venda de sacolas plásticas a consumidores 

em todos os estabelecimentos comerciais daquela localidade”. 

  

O Recurso Extraordinário foi admitido pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo e 

encaminhado ao C. Supremo Tribunal Federal (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 901.444-SP, rel. 

Min. ROBERTO BARROSO), sem previsão de data para ser julgado, porém, considerando-se que o 

ingresso do recurso na Corte se deu muito recentemente (em 18.07.2015), a conclusão do caso pode 

levar alguns anos ainda. 
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Trata-se, como se pode observar, de questão deveras controvertida nos Tribunais, 

abrigando tema palpitante, cuja discussão pela sociedade se mostra imprescindível e salutar neste 

momento, com a oitiva dos setores produtivos, comerciantes em geral, consumidores, profissionais 

ligados à proteção do meio ambiente etc.  

 

Desta forma, considerando que o tema reclama discussão pública, sendo certo que a 

audiência servirá para a obtenção de dados, subsídios, sugestões ou críticas, assegurando a 

participação popular no processo legislativo, assim sendo, esta Divisão Jurídica sugere que se façam 

audiências públicas (artigo 21, § 2.º, inciso I, da Lei Orgânica Municipal) sobre a questão objeto 

do projeto de lei e, consequentemente, com os resultados obtidos seja possível proceder a uma 

reavaliação das normas contidas no projeto para se atestar o real alcance da propositura, o que 

também será benéfico à segurança jurídica. 

 

Após as providências sugeridas que seja reenviado o projeto a esta Divisão Jurídica para 

análise cognitiva do Mérito. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré (SP), 23 de Setembro de 2015. 

 
 
 
 
ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE                                                   LEROY AMARILHA FREITAS 
ASSESSOR JURÍDICO                       CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAUL 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 
ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRÁTICA 

REGISTRADOfA) SOB N° 

ACÓRDÃO 
'03884118' 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Direta de Inconstitucionalidade n° 0092837-

60.2012.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é 

autor APAS ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE SUPERMERCADOS, são 

réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA e PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA. 

ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 

"JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. GUERRIERI 

REZENDE. ", de conformidade com o voto do (a) 

Relator(a), que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores IVAN SARTORI (Presidente), GONZAGA 

FRANCESCHINI, ALVES BEVILACQUA, ELLIOT AKEL, CASTILHO 

BARBOSA, ANTÔNIO LUIZ PIRES NETO, ANTÔNIO CARLOS 

MALHEIROS, ANTÔNIO VILENILSON, FERREIRA RODRIGUES, 

CAETANO LAGRASTA, CAUDURO PADIN, / E N A T O NALINI, 

KIOITSI CHICUTA, ENIO ZULIANI, LUÍS 

n 

GRAVA BRAZIL, PAULO DIMAS AASCAREn?1]?: 

ITAMAR GAINO, VANDERCI &L; 

EVARISTO DOS SANTOS. 

São Paulo,/ 

ARES DE MELLO, 

LUÍS GANZERLA, 

AMIÃO COGAN e 

o de 2013. 
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Voto n°: 15.190 

Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 0092837-60.2012.8.26.0000 

Requerente: Apas Associação Paulista de Supermercados 

Requerido: Prefeito e Presidente da Câmara do Município de Itapeva/SP 

Interessados: Instituto Nacional de Defesa do Consumidor - Idecon e Procuradoria Geral do 

Estado de São Paulo 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei 
Municipal n° 3.288, de 03 de outubro de 2011, que "Dispõe 
sobre a proibição do uso de sacos plásticos de lixo e de sacolas 
plásticas fabricados como plástico convencional prejudicial ao 
meio ambiente e dá outras providências" - Prévio julgamento 
da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 0004722-
63.2012.8.26.0000, onde a norma ora impugnada já foi 
declarada inconstitucional. Carência superveniente do 
interesse processual. Extinção deste processo, sem resolução de 
mérito, nos termos do art. 267, inciso V, do Código de Processo 
Civil. 

Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade 

promovida pela Apas Associação Paulista de Supermercados contra os Ilustres 

Srs. Prefeito e Presidente da Câmara do Município de Itapeva, Estado de São 

Paulo, por meio da qual se questiona a adequação constitucional da Lei 

Municipal n° 3.288, de 03 de outubro de 2011, que "Dispõe sobre a proibição 

do uso de sacos plásticos de lixo e de sacolas plásticas fabricados como 

plástico convencional prejudicial ao meio ambiente e dá outras providências", 

sob a alegação de que houve usurpação da competência para legislar sobre 

matéria relativa à consumo e defesa do meio ambiente, que a lei municipal 

somente poderia dispor sobre assuntos de interesse local e que a norma 

impugnada promoveu jj^vasão na competência legislativa da União e dos 

Estados. 

Ação Diretafle Inconstitucionalidade n° 0092837-60.2012.8.26.0000 - Sao Paulo- Voto n° 15.190 
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Às fls. 125. foi negada a liminar pleiteada, tendo este 

indeferimento sido mantido no julgamento do Agravo Regimental n° 0092837-

60.2012.8.26.0000/50000 (fls. 144 e 179/190). 

Às fls. 176, foi admitido o ingresso do Instituto Nacional 

de Defesa do Consumidor - Idecon na presente demanda, na qualidade de 

amicus curiae. 

A Nobre Procuradoria Geral do Estado de São Paulo 

pugnou pela improcedência da ação (fls. 202/205). 

A Ilustre Presidência da Câmara Municipal de Itapeva-

SP prestou informações às fls. 209/211. 

O Município de Itapeva/SP (fls. 273/277) requereu a 

extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso V, 

do Código de Processo Civil, haja vista o julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n° 0004722-63.2012.8.26.0000, que possui o mesmo 

objeto desta demanda. 

A Douta Procuradoria Geral de Justiça do Estado de São 

Paulo (fls. 308/310) também pugnou pela extinção do processo sem resolução 

de mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, 

considerando o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 

0004722-63.2012.8.26.0000, que possui o mesmo objeto desta demanda. 

Do essencial, é o relatório. w. 
Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 0092837-60 2012 8.26 (XXX) 'au lo-Voton 0 15.190 
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In casu, questiona-se a adequação constitucional da Lei 

Municipal n° 3.288, de 03 de outubro de 2011, que "Dispõe sobre a proibição 

do uso de sacos plásticos de lixo e de sacolas plásticas fabricados como plástico 

convencional prejudicial ao meio ambiente e dá outras providências". 

No entanto, em 27.06.2012, no julgamento da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade n° 0004722-63.2012.8.26.0000, cujo relator foi 

o Nobre e Culto Desembargador Kioitsi Chicuta, a norma ora impugnada, Lei 

Municipal n° 3.288/2011, já foi declarada inconstitucional por maioria de votos 

(cf. cópia do v. Acórdão às fls. 279/305): 

"EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei 
3.288, de 3 de outubro de 201L do Município de Itapeva. 
Norma que dispõe sobre a proibição do uso de sacos 
plásticos de lixo e de sacolas plásticas fabricados com 
plástico convencional prejudicial ao meio ambiente e dá 
outras providências. Proteção do meio ambiente. 1) 
Matéria elencada no rol de competências legislativas 
concorrentes entre a União, Estados e Distrito Federal. 
Predominância do interesse nacional e regional. 
Competência legislativa suplementar do Município em 
assunto de interesse local, não podendo contrariar 
legislação estadual sobre o tema (art. 30, II, CF). 
Existência de Projeto de Lei Estadual no mesmo sentido 
vetado totalmente por Governo do Estado de São Paulo. 
Matéria definida a nível estadual que não pode ser objeto 
de Lei Municipal. Violação aos princípios da repartição 
das competências legislativas e do pacto federativo. 2) 
Vício de iniciativa. Competência privativa do chefe do 
Executivo para a iniciativa de lei sobre organização e 
funcionamento da Administração, inclusive as quj 
importem indevido aumento de despesa pública s£Hi a 
indicação dos recursos disponíveis. Inconstitucipuálidade 
também por violação ao princípio da /sepa ração, 
independência e harmonia entre os Poderes. Precedentes 
deste Colendo Órgão Especial. Prp^rencia da ação. (...) 

Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 0092837-60.2012.8.26.0000 - São^áulo - Voto n° 15.190 
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Isto posto, julga-se procedente a ação e declara-se a 
inconstitucionalidade da Lei 3.288, de 3 de outubro de 
2011, do Município de Itapeva, oficiando-se a Câmara 
Municipal daquela cidade para os devidos fins." 
(destaque adicionado) 

Assim, tendo já ocorrido o julgamento da referida Ação 

Direta de Inconstitucionalidade n° 0004722-63.2012.8.26.0000 (acima 

especificada), bem pontuou a Douta Procuradoria Geral de Justiça do Estado de 

São Paulo: "O processo deve ser extinto sem resolução de mérito em razão de 

carência superveniente decorrente da falta de interesse de agir. A Lei Municipal 

n° 3.288, de 03 de outubro de 2011, de Itapeva, foi declarada inconstitucional nos 

autos do processo da Ação Direta de Inconstitucionalidade que correu perante 

este Colendo Órgão Especial sob o n° 0004722-63.2012.8.26.0000 (fls. 279/287)." 

(fls.319) 

Dessa forma, considerando a carência superveniente do 

interesse processual, é de rigor a extinção deste processo, sem resolução de 

mérito, nos termos do art.K267, incisòl Vi/do Código de Processo Civil. 

o exposto Jbxtingue-se o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do ar/ 267, ihcisóiwl, do Diploma Processual. 

Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 0092837-60.2012.8.26.0000 - São Paulo - Voto n° 15.190 
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A C Ó R D Ã O i iiiiii uni um iiiii uni iiiii jiiii um mi m 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta 

de Inconstitucionalidade n° 0121477-1 n.?m1.R,26.0000, da 

Comarca de São Paulo, em que é autor SINDICATO DA INDÚSTRIA DE 

MATERIAL PLÁSTICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sendo réus PRESIDENTE 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO e PREFEITO MUNICIPAL DE CUBATÃO. 

ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, 

JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. FARÃO DECLARAÇÃO DE VOTO OS EXMOS. 

SRS. DES. RENATO NALINI, ROBERTO MAC CRACKEN E JOSÉ ROBERTO 

BEDRAN.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que 

integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Desembargadores 

JOSÉ ROBERTO BEDRAN (Presidente, com declaração de voto), 

CORRÊA VIANNA, LUIZ PANTALEÃO, MAURÍCIO VIDIGAL, ALVES 

BEVILACQUA, DE SANTI RIBEIRO, XAVIER DE AQUINO, ARTUR MARQUES, 

CAUDURO PADIN, GUILHERME G. STRENGER, RUY COPPOLA, CAMPOS 

MELLO, KIOITSI CHICUTA, ENIO ZULIANI E ELLIOT AKEL, com votos 

vencedores; e GONZAGA FRANCESCHINI, ANTÓNIO CARLOS MALHEIROS, 

MÁRIO DEVIENNE FERRAZ, RENATO NALINI (com declaração de voto) E 

ROBERTO MAC CRACKEN (com declaração de voto), com votos 

vencidos. 

São Paulo, 16 de novembro de 2011. 

JOSÉ REYNALDO 
RELATOR 
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VOTO N°: 11018 
ADIN N°: 0121477-10.2011.8.26.0000 
COMARCA:São Paulo 
AUTOR.: Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado de São 
Paulo 
RÉUS.: Presidente da Câmara Municipal de Cubatão e Prefeito Municipal 
de Cubatão 

*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei n° 3.338, 
de 28 de outubro de 2009, do Município de Cubatão, de 
iniciativa parlamentar, que dispõe sobre o uso de sacolas 
plásticas biodegradáveis para acondicionamento de produtos e 
mercadorias, a serem utilizadas nos estabelecimentos 
comerciais na cidade de Cubatão - Definição de penalidades 
para o descumprimento da norma - Pressuposição de prestação 
de serviço público para a fiscalização do cumprimento da norma, 
incorrendo em aumento da despesa pública - Vício de iniciativa 
- Inteligência do artigo 61, § 1o, inciso II, letra "b", da 
Constituição do Brasil de 1988, e artigo 47, II, da Constituição do 
Estado de São Paulo, aplicáveis aos Municípios de acordo com 
o artigo 144 da Carta Bandeirante - Violação ao princípio da 
separação de poderes - Criação de despesas sem a indicação 
dos recursos necessários - Afronta do disposto nos artigos 25 e 
176, I, da Constituição Bandeirante - Ação procedente, com 
efeito ex tunc* 

O Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado de 
São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 
3.338, de 28 de outubro de 2009, que dispõe sobre o uso de sacolas plásticas 
biodegradáveis para acondicionamento de produtos e mercadorias, a serem 
utilizadas nos estabelecimentos comerciais na cidade de Cubatão. 

Alega o autor que a Constituição Estadual limita a 
autonomia dos Municípios, que só podem legislar desde que não contrariem os 
princípios nela fixados, o que não foi observado no caso dos autos, sendo que 
o Município de Cubatão extrapolou sua competência. Anota que a lei em 
comento é apenas uma reprodução mascarada do Projeto de Lei n° 534/2007, 
vetado pelo Governo de São Paulo, tendo em vista estudos que demonstram 
que as tecnologias atuais trazem prejuízos ao meio ambiente. Aponta a 
violação do artigo 157, IV, da Constituição Bandeirante, que prevê a integração 
dos poderes para regulamentação de norma sobre meio ambiente. Acrescenta 

ADIN N° 0121477-10.2011.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 11018 - Lúcia - Cristiano - Denise - Telma 
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ainda a vulneração do artigo 193, XX e XXI, da Carta Estadual, que 
prescrevem a necessidade de uma ação conjunta e coordenada para os 
planos, programas e ações ambientais. Afirma a falta de estrutura, 
equipamentos e parâmetros para fiscalizar e aplicar o determinado pelo artigo 
1o , §§ 1o e 2o, do diploma legal impugnado. Assevera que a lei em comento 
encontra obstáculo nos artigos 5o e 47, II e XI, da Constituição Estadual, em 
razão de vício de origem, na medida em que interfere na administração 
municipal. Aduz que o artigo 6o da Lei n° 3.338 traz sanção genérica, e não 
determina quais os meios coercitivos para possibilitar sua execução, não 
propiciando a necessária gradação entre a gravidade da infração, o porte 
económico do ofensor e a sua conduta e o resultado produzido - situação essa 
que fere o critério da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade. Entende 
que o referido artigo mostra-se inconstitucional, visto não ser permitida pela 
Constituição Federal a imposição de penalidade difusa. Alega que a lei em tela 
não assinalou a origem dos recursos para as despesas decorrentes da sua 
execução, não tendo sido observado o disposto no artigo 25 da Constituição do 
Estado. Ressalta que a exigência contida no artigo 192, §2°, da Carta Estadual 
também não foi cumprida, ante a ausência de debate com todos os 
seguimentos acerca dos impactos da adoção das embalagens. Anota a ofensa 
ao artigo 144 da Constituição Estadual, sendo que os Municípios, em que pese 
tenham autonomia legislativa limitada, não podem extrapolar ou mesmo ignorar 
o determinado pela referida Carta. Discorre acerca da tecnologia 
oxidegradável, traçando a diferença existente entre a biodegradação e a 
oxidegradação, enfatizando que atualmente no Brasil não existe qualquer 
produto que atenda aos requisitos fixados no artigo 2o da lei hostilizada, 
acrescentando que em estudos realizados, foi apontado que os plásticos ditos 
"biodegradáveis" ou "oxidegradáveis" não são eficazes, podendo agravar a 
situação existente. Ademais, anota o impacto dessas sacolas no processo de 
reciclagem, que poderá ser inviabilizado por completo. Requer a concessão de 
liminar para suspender a vigência da lei em comento até que o Estado de São 
Paulo, por meio do departamento do Meio Ambiente, realize os estudos para 
atestar a segurança dos produtos existentes no mercado. Ao final, pede seja 
julgada a ação procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 
Municipal n° 3.338/2009. 

A medida liminar foi deferida pela decisão de fls. 281 e 
verso. 

A Câmara Municipal prestou as informações solicitadas, 
pugnando pela improcedência da ação (fls. 292/295). 

A Prefeitura Municipal prestou informações às fls. 321/325, 
manifestando-se pela procedência da ação. 

) 
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A Procuradoria-Geral do Estado, citada, alegou 
desinteresse na defesa da lei por se tratar de matéria exclusivamente local (fls. 
330/331). 

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela 
improcedência da ação, em virtude da inexistência de vício de iniciativa (fls. 
ooo/ooo). 

É o relatório. 

Os elementos de prova trazidos com a inicial dão conta de 
que a lei cuja inconstitucionalidade se pretende ver declarada teve origem em 
projeto do Vereador Geraldo Cardoso Guedes, aprovado pela Câmara e vetado 
pela Prefeita, tendo sido promulgada pelo Presidente da Câmara Municipal 
após a rejeição do veto. 

Nos artigos 1o a 3o, foi criada a obrigação do uso de 
embalagens plásticas oxi-biodegradáveis - OBP's ou sacolas biodegradáveis, 
definidos o conceito dessa embalagem e os requisitos que, em suma, fazem 
com que esta não agrida o meio ambiente, bem ainda fixado prazo de um ano 
para que os estabelecimentos comerciais localizados no Município substituam 
as sacolas comuns pelas biodegradáveis. 

Aponta a Prefeita a existência, no plano estadual, de 
manifestação da Secretaria do Meio Ambiente, no sentido de que a nova 
tecnologia que faz com que as sacolas sejam consideradas biodegradáveis é a 
manipulação dos polímeros de sua composição; essas substâncias são 
macromoléculas derivadas de petróleo, muito estáveis, que demoram séculos 
para se degradarem no meio ambiente. Para contornar essa persistência, 
tecnologia baseada em aditivos químicos acelera a reação do polímero com o 
oxigénio do ar formando novos compostos. Tal plástico modificado, embora se 
degrade mais rapidamente do que o comum, continua contaminando o meio 
ambiente de forma agressiva, em razão dos catalisadores empregados, 
derivados de metais pesados como o níquel, cobalto e manganês (fls. 324). 
Vale dizer que, na verdade, mesmo que a intenção do legislador seja a 
proteção do meio ambiente, este fim não será atingido com a execução de lei 
do mesmo conteúdo desta em exame. 

Abstraído este argumento porque se verifica nesta ação 
vício de inconstitucionalidade, há entendimento deste C. Órgão Especial no 
sentido de que tem o Município competência concorrente com a União para 
complementar a legislação relativa à proteção do meio ambiente. 
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Todavia, conforme acima destacado, além de criar a 
obrigação de uso de embalagem biodegradável pelos estabelecimentos 
comerciais localizados no Município de Cubatão, definiu penalidades para o 
descumprimento das normas, consistentes em advertência, multa de 
R$5.000,00 (cinco mil reais), suspensão temporária de atividade e cassação da 
licença do estabelecimento ou da atividade (artigo 6°, I a IV). 

Com efeito, ao determinar a aplicação de penalidades aos 
infratores, pressupõe a prestação de serviço público para a fiscalização do 
cumprimento da norma, incorrendo em aumento da despesa pública. 

A iniciativa de lei que disponha sobre a prestação de 
serviço público é privativa do Poder Executivo, nos termos do artigo 61, §1°, 
inciso II, letra "b", da Constituição do Brasil de 1988, e artigo 47, II, da 
Constituição do Estado de São Paulo, aplicáveis aos Municípios de acordo com 
o artigo 144 da Carta Bandeirante, restando, assim, configurado o vício de 
iniciativa. 

Importante frisar que o legislativo municipal, ao editar ato 
normativo sem a observância dessa regra constitucional, violou o princípio da 
separação de funções, pois invadiu a área de atuação do Prefeito, a quem 
compete à administração da cidade em atos de planejamento, direção, 
organização e execução. 

É de conhecimento comum que a função primordial da 
Câmara é a edição de leis de conteúdo genérico e abstrato e a da Prefeitura, a 
execução de atos administrativos segundo os mandamentos legais, desde que 
estes, evidentemente, tenham nascido com a observância dos ditames 
constitucionais. Cada ente público deve, pois, cumprir o papel que lhe foi 
desenhado pela Magna Carta, sob pena de violação ao mencionado princípio 
da separação de poderes consagrado no artigo 2o da Constituição da 
República e artigo 5o da Constituição Paulista. 

A fiscalização é serviço público de interesse local e possui 
caráter essencial, competindo aos Municípios a organização e prestação, 
diretamente ou mediante concessão, nos termos do inciso V do artigo 30 da 
Constituição Federal. 

Tratando da matéria, Hely Lopes Meirelles esclarece que 
em qualquer hipótese, porém, esse serviço local ficará sujeito a 
regulamentação e controle do Município, quer na sua implantação e operação, 
quer na sua remuneração, cujas tarifas são fixadas por ato do prefeito (Direito 
Municipal Brasileiro, 16a Ed., Malheiros, 2008, p. 458). 
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Se a Câmara, desatendendo à privatividade do Executivo 
para esses projetos, votar e aprovar leis sobre tais 
matérias, caberá ao prefeito vetá-las, por inconstitucionais. 
Sancionadas e promulgadas que sejam, nem por isso se 
nos afigura que convalesçam do vicio inicial, porque o 
Executivo não pode renunciar prerrogativas 
inconstitucionais, inerentes às suas funções, como não 
pode delegá-las ou aquiescer em que o Legislativo as 
exerça (/'/? ob. cit, p. 748). 

Cumpre anotar, ademais, que a legislação municipal 
analisada criou despesa pública sem apontar os recursos públicos 
indispensáveis para a fiscalização do cumprimento da norma. 

A ausência de indicação dos recursos necessários afronta 
o disposto no artigo 25 da Constituição Bandeirante, eis que nenhum projeto de 
lei que implique a criação ou o aumento de despesa pública será sancionado 
sem que dele conste a indicação dos recursos disponíveis, próprios para 
atender aos novos encargos, e ainda o artigo 176, I, da mesma Constituição, 
estabelecendo vedação a início de programas, projetos e atividades não 
incluídos na lei orçamentária anual. 

Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a ação para 
declarar a inconstitucionalidade da Lei n° 3.338, de 28 de outubro de 2009, do 
Município de Cubatão, com efeitos ex tunc, confirmada a liminar. 

JOSÇREYNALDO 
Relator 
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VOTO N° 19.724 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 

0121477-10.2011.8.26.0000-SÃO PAULO 

Requerente: SINDICATO DA INDÚSTRIA DE MATERIAL 

PLÁSTICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Requeridos: PREFEITO e PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CUBATÃO 

Vistos etc. 

Respeitado o entendimento do Eminente 
Desembargador Relator JOSÉ REYNALDO que julga 
procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, meu 
voto considera improcedente a ação ajuizada pelo 
SINDICATO DA INDÚSTRIA DE MATERIAL PLÁSTICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO. 

A Lei Complementar Municipal n° 3.338/2009, 
do Município de Cubatão, que: "dispõe sobre o uso de 
sacolas plásticas biodegradáveis para acondicionamento 
de produtos e mercadorias a serem utilizadas nos 
estabelecimentos comerciais na cidade de Cubatão e dá 
providências ." 

Projeto de iniciativa de Vereador, a Lei foi 
aprovada pela Câmara Municipal e vetada pelo Prefeito. 
Posteriormente, derrubado o veto, foi a lei sancionada 
pelo Presidente da Câmara Municipal. 

Ouso divergir do Douto Relator sorteado que 
julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

A tese esposada é de que, diferentemente dos 
pedidos formulados na inicial, o diploma legal apresenta 
vício de iniciativa, a teor do art. 47, II e XI, da 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 0121477-10.2011.8.26.0000 -
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Constituição Estadual, por se tratar de lei que interfere 
na Administração Municipal. 

Contudo, a relevância da tutela do meio 
ambiente saudável, primeiro direito intergeracional 
expressamente consagrado pelo Pacto Fundante de 1988, 
impõe um novo raciocínio hermenêutico ao Estado-juiz. 
Não há espaço para tergiversações, tampouco abertura 
para apegos exagerados a um tecnicismo formalista. 

A lei, decorrente de projeto proposto por 
vereador, foi sancionada pelo Poder Executivo, a indicar 
que eventual vício formal, em exame prévio de 
constitucionalidade - controle preventivo - foi 
considerado irrelevante frente ao interesse público em 
jogo. 

Entendo não haver como dissociar o debate 
acerca da constitucionalidade de uma lei de um prévio 
exame dos conceitos legitimidade e da validade - tema 
fartamente discutido no interior da teoria democrática 
contemporânea, em especial no âmbito da chamada 
democracia participativa. 

Para tanto, é necessário realizar uma breve 
digressão. Um primeiro conceito necessário à 
compreensão do problema é o de esfera pública - espaço 
no qual política deliberativa alimenta-se com formação 
democrática da vontade e da construção informal da 
opinião, no contexto de um debate imanente às 
estruturas básicas da vida em sociedade. 

De acordo com o filósofo alemão Júrgen 
Habermas, autor de importante estudo jusíilosófico com 
grande repercussão nos estudos de teoria constitucional 
- o j á longevo Faktzitát und Geltung (Direito e 
Democracia), a esfera pública é "um fenómeno social 
elementar, do mesmo modo que a ação, o ator, o grupo ou 
a coletiuidade; porém ele não é arrolado entre os conceitos 
tradicionais elaborados para descrever a ordem social. A 
esfera pública não pode ser entendida como uma 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 0121477-10.2011.8.26.0000 -\ 
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instituição, nem como uma organização, pois ela não 
constitui uma estrutura normativa capaz de diferenciar 
entre competências e papéis nem regula o modo de 
pertença a uma organização, etc. Tampouco ela constitui 
um sistema, pois, mesmo que seja possível delinear seus 
limites internos, exteriormente ela se caracteriza através 
de horizontes abertos, permeáveis e deslocáveis. A esfera 
pública pode ser descrita como uma rede adequada para a 
comunicação de conteúdos, tomadas de posição e opiniões; 
nela os fluxos comunicacionais são filtrados e sintetizados 
a ponto de se condensarem em opiniões públicas 
enfeixadas em temas específicos. Do mesmo modo que o 
mundo da vida tomado globalmente, a esfera pública se 
reproduz através do agir comunicativo, implicando apenas 
0 domínio de uma linguagem natural; ela está em sintonia 
com a compreensibilidade geral da prática comunicativa 
cotidiana"1. 

A produção normativa é profundamente 
afetada pelas aspirações e exigências coletivas 
produzidas no interior da esfera pública. Se esta é 
formada no contexto do mundo da vida, ou seja, da 
vivência cotidiana, é correto apontar que os consensos 
produzidos pelos participantes dos debates públicos e por 
aqueles diretamente afetados pelas normas tensionam a 
esfera política a apresentar resultados satisfatórios. 

Desse conceito, decorre a noção de democracia 
participativa. Em Habermas, esse conceito pressupõe 
uma teoria da ética discursiva apta a fornecer os 
princípios morais mais gerais, para então se organizar em 
torno de um ideal de justificação política. Em tais 
princípios, surgem os fundamentos das pretensões dos 
direitos. Nesse sentido, com Seyla Benhabib, "à medida 
que a ética discursiva considera os participantes como 
seres livres e iguais, igualmente habilitados a participar 

1 HABERMAS, Júrgen. Direito e Democracia v. 2. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 2003, p. 92. ^ 
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naqueles discursos que determinam as normas que irão 
afetar suas vidas, partes de uma concepção de pessoas 
como seres portadores de certos 'direitos morais'. 
(...JChamo a isto de princípio da reciprocidade 
igualitária"2. 

Daí pode-se extrair que a democracia 
deliberativa se fundamenta na máxima de que a 
legitimidade do Direito deriva de procedimentos nos quais 
as normas encontram o assentimento dos envolvidos. 
Trata-se do resultado de um debate que envolve 
inúmeras exigências coletivas - de cidadãos, grupos, 
movimentos e organizações em uma comunidade - e que 
produzem, a partir de seu confrontamento em contextos 
intersubjetivos, um conceito construído de forma 
procedimental que alimenta processos decisórios a 
produção da normatividade. 

O papel do cidadão, nesses termos, é 
merecedor de destaque, reiterando-se o caráter normativo 
da autodeterminação comunicativa do poder de 
intervenção, que contrasta com o conjunto de liberdades 
negativas (tudo que não é proibido é permitido), exercidas 
no âmbito privado. 

Nas palavras de Habermas: "A justificação de 
existência do Estado não se encontra primariamente na 
proteção de direitos subjetivos privados iguais, mas sim 
na garantia de um processo inclusivo de formação da 
opinião e da vontade políticas em que cidadãos livres e 
iguais se entendem acerca de que fins e normas 
correspondem ao interesse comum de todos. Dessa forma 
espera-se dos cidadãos republicanos muito mais do que 
meramente orientarem-se por seus interesses privados"3. 

1 BENHABIB, Seyla. Sobre um modelo deliberativo de legitimidade democrática. 
In. WERLE, Denilson Luiz e MELO, Rúrion Soares. Democracia Deliberativa. São 
Paulo: Editora Singular - Esfera Pública, 2007, p. 65. 
3 HABERMAS, Jiirgen. Op. Cit., p. 41. O autor prossegue nesse sentido: "O 
paradigma da política no sentido de uma autodeterminação cidadã não é o do 
mercado e sim o do diálogo: uma concepção dialógica vê - ou talvez fosse o caso 

AÇÃO D1RETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 0121477-10.2011.8.26.0000 -
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Ora, é certo que a lei questionada goza de 
legitimidade, exatamente por ter sido decorrência de uma 
política municipal de defesa do meio ambiente e de estar 
inserida em um amplo plano de medidas que encontram 
fundamento na defesa do interesse das presentes e 
futuras gerações. 

Dessa maneira, emerge cristalino que a força 
legitimadora da ação do Estado - aqui através da figura 
do Município - no plano de uma democracia participativa 
com fundamento discursivo e dialógico - é instrumento 
hábil a afastar a incidência de principiologia 
ultrapassada acerca da constitucionalidade da lei 
questionada. 

No particular, não se verifica qualquer relação 
de compadrio entre os poderes, ou de salvaguarda a 
interesse escuso, a fazer incidir o entendimento 
jurisprudencial adotado no Supremo Tribunal Federal de 
que a sanção do projeto supre a falta de iniciativa do 
Poder Executivo. 

Frise-se, ainda, que vigora como norteador da 
hermenêutica da ordem fundante o princípio da 
presunção de constitucionalidade das leis e demais atos 
normativos. 

No afã de atender aos zelosos interessados na 
higidez da normatividade, muita vez se olvida dessa 
orientação, contida em princípio que não foi afastado da 
ciência exegética. Ao contrário: essa tendência foi 
reforçada com a adoção da hermenêutica da interpretação 
conforme a Constituição. Sempre se deve preferir a 

de dizer que idealiza - a política como uma atividade normativa. Ela concebe a 
política como uma contestação sobre questões de valores e não meramente 
questões de preferências. Ela entende a política como um processo de 
argumentação racional e não exclusivamente de vontade, de persuasão e não 
exclusivamente de poder, orientado para a consecução de um acordo acerca de 
uma forma boa e justa, ou pelo menos aceitável, de ordenar aqueles aspectos da 
vida que se referem às relações sociais e à natureza social das pessoas". Idem, 
Ibidem, p. 42. ^ 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 0121477-10.2011.8.26.0000 -
SÃO PAULO - VOTO N° 19.724 



6 

P O D E R J U D I C I Á R I O 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

ÓRGÃO ESPECIAL 

exegese preservadora da compatibilidade, em lugar de se 
optar pela via excepcional da declaração de 
inconstitucionalidade. 

Nesse sentido, tem-se a lição de GILMAR 
FERREIRA MENDES: "Ressalta-se, por um lado, que a 
supremacia da Constituição impõe que todas as normas 
jurídicas ordinárias sejam interpretadas em consonância 
com seu texto. Em favor da admissibilidade da 
interpretação conforme a Constituição, milita também a 
presunção da constitucionalidade da lei, fundada na ideia 
de que o legislador não poderia ter pretendido votar lei 
inconstitucional"4. 

E também PAULO BONAVIDES: "A 
conformidade da lei com a Constituição não consiste 
apenas em verificar formalmente se a lei está de acordo 
com a regra suprema, mas em determinar também a 
compatibilidade material, por onde resulta que um 
conteúdo inequívoco ou incerto da lei será aferido por igual 
pelo conteúdo da norma constitucional. As normas 
constitucionais, como assinala Hesse, não são apenas 
normas de exame (Prúfungsnormen), mas normas 
materiais (Sachnormen) de aferição do teor da lei 
ordinária. A unidade da ordem jurídica e o sistema de 
valores de que o ordenamento jurídico se acha impregnado 
são elementos decisivos no aferir materialmente a 
constitucionalidade dos atos normativos mediante o 
emprego do método de interpretação conforme a 
Constituição"5. 

Hoje o Município é entidade da Federação, o 
que não ocorre na maior parte das Federações existentes 
no planeta. Essa opção do constituinte de 1988 não pode 
ser mero gesto retórico, desprovido de significado. A 

4 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição Constitucional. O controle abstrato de 
normas no Brasil e na Alemanha. São Paulo: Editora Saraiva, 1996, p. 270. 
5 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 9a ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2000, p. 478. f 

\ 
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reforçar a tese tantas vezes defendida por André Franco 
Montoro, saudoso Mestre de Introdução à Ciência do 
Direito da PUC-São Paulo, para quem "as pessoas não 
moram na União, nem no Estado: residem no Município". 

O caso é sintomático de como ainda se analisa 
as relações multifacetadas que marcam o direito ao meio 
ambiente saudável a partir do prisma dos velhos 
paradigmas informadores do Direito, como se um tema 
que afeta a todos e perpassa as dimensões da existência 
digna e do direito à vida pudesse se reduzir a um conflito 
entre particulares ou a uma visão arcaica acerca dos 
aspectos formais da norma, fundada em vetustos 
precedentes. 

Cabe indagar: quais interesses atenderia a 
extração da norma do ordenamento? Certamente não o 
interesse difuso e coletivo de todos os munícipes, hoje 
beneficiados pelo saudável protagonismo de seus 
legisladores. 

Fosse o Poder Judiciário mais preocupado com 
em preservar o conteúdo das normas constitucionais, 
decerto que a velocidade com que o ser humano degrada 
o meio ambiente por sua ação inconsequente seria em 
muito reduzida. 

A regra neste Colegiado tem sido fulminar de 
inconstitucionalidade a quase totalidade de atos 
normativos produzidos pelo Parlamento local. Parcela 
considerável das ações diretas de inconstitucionalidade 
reconhece vício formal, além das máculas materiais. 

A constatação é a de que de nada valeu - ou foi 
resultado de mero exercício retórico - a inclusão do 
Município como entidade da Federação a partir de 1988. 
A rigidez na análise das atribuições torna o Legislativo 
Municipal mero homologador das políticas públicas 
tomadas pelo Executivo, que concentra todos os poderes, 
competências e prerrogativas. 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 0121477-10.2011.8.26.0000 -
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Esse vezo emasculou a função que 
Montesquieu chamava de "caixa de ressonância das 
aspirações populares". O edil é um legislador que nada 
pode e ao qual resta concordar ou repudiar as iniciativas 
normativas do Executivo. 

A tanto colabora a orientação que se adotou 
em caráter reiterado e uníssono, de se ampliar -
desmesuradamente - a reserva de iniciativa cometida ao 
Chefe do Poder Executivo. Torna-se fácil extirpar do 
ordenamento inúmeras proposições úteis, 
democratizantes e benéficas à facilitação do convívio 
social. Basta invocar vício de iniciativa e, em concreto, o 
esvaziamento das Câmaras Municipais. 

Assim, ainda que ao final prevaleça posição 
formalista em relação a eventual inconstitucionalidade 
por vício de iniciativa da norma em discussão, nada 
impede que esta seja sanada e, pela via certa, seja 
promulgada a legislação em benefício do mpití^ambiente, 
a beneficiar toda a coletividade de Cuba t ão . / 

Por esses fundamentos é queô^meu voto é no 
sentido da improcedência da preseríte^áção. 

ÂTO NALINI 

AÇÁO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 0121477-10.2011.8.26.0000 
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VOTO N° 11.682 
ADIN N° 0121477-10.2011.8.26.0000 
COMARCA: SÃO PAULO 
REQTE. : SINDICATO DA INDÚSTRIA DE MATERIAL PLÁSTICO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO 
REQDO. : PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO E PREFEITO 

DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO 

Declaração de Voto 

Ação D ire ta de I n c o n s t i t u c i o n a l i d a d e 

n° 0121477-10 .2011 .8 .26 .0000 

Comarca de São Paulo/SP 

Trata-se de ação d i r e t a de 

inconsti tucionalidade que tem por objetivo a fas ta r do 

ordenamento jur íd ico pá t r io a Lei n° 3.338/2009, do 

Município de Cubatão, Estado de São Paulo, que "Dispõe 

sobre o uso de sacolas plásticas biodegradáveis para 

condicionamento de produtos e mercadorias a serem 

utilizadas nos estabelecimentos comerciais na Cidade de 

Cubatão, e dá mercadorias a serem utilizadas posy 
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estabelecimentos comerciais na Cidade de Cubatão, e dá 

outras providências". 

O autor sustenta, em suma, ofensa a 

dispositivos da Constituição do Estado de São Paulo 

(artigos 5o, 47, II e XI, 144, 152 e 193, XX e XXI), bem 

como vício de iniciativa, uma vez que, segundo afirma, a 

iniciativa legislativa para tal matéria seria da Poder 

Legislativo estadual e federal. 

A Nobre e Douta Procuradoria Geral 

de Justiça manifestou-se pela improcedência da ação. 

Em breve síntese, é o relatório. 

A questão relativa à proteçao do 

meio ambiente alça contemplação de maior amplitude, na 

medida que se trata de bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade da vida, competindo a todos, 

Poder Público em toda sua complexidade e a coletividade, 

promover sua defesa e proteçao a fim de permitir a sua 

adequada e regular fruição pelas gerações presentes e 

futuras, em efetiva consonância ao princípio da 

solidariedade intergeracional. 

Nesse diapasão, com precisão' 

peculiar, o Douto e Culto Desembargador i José Renato 
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Nalini, em v. Acórdão proferido em 25/11/2010, pela 

Colenda Câmara Reservada ao Meio Ambiente, na apelação n° 

9213782-64.2005.8.26.0000, deixou registrado que: 

"A primazia é conferida ao único direito 
intergeracional nela explicitado: o 
direito ao meio ambiente. O direito ao 
meio ambiente equilibrado, essencial à 
sadia qualidade de vida, é assegurado não 
apenas aos viventes, mas também aos 
herdeiros do porvir, ou seja, às futuras 
gerações. Por isso mesmo ê que não se 
pode cotejá-los para prestigiar outros 
direitos, igualmente legítimos, mas que 
não tenham essa dimensão 
intergeracional." 

No mesmo sen t ido , v i d e : Apelação 

0001740-58.2004.8.26.0614 - Re la tor Desembargador José 

Renato Na l in i - Comarca: Tambaú - Órgão j u l g a d o r : Câmara 

Reservada ao Meio Ambiente - Data do ju lgamento: 

25/11/2010. 

Nesse d iapasão: 

"Direito ao Meio Ambiente. O objeto de 
tutela jurídica não é tanto o meio 
ambiente considerando nos seus elementos 
constitutivos. O que o Direito visa a 
proteger é a qualidade do meio ambiente, 
em função da qualidade de vida. Pode-se 
dizer que há dois objetos de tutela, no 
caso: um imediato - que é a qualidade do 
meio ambiente - e outro mediato - que é a 
saúde, o bem-estar e a segurança da 
população, que se vêm sintetizando na, 
expressão "qualidade de vida". O 
sob nossas vistas declara fane "todotíAtem 
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direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado". Veja-se que o objeto do 
direito de todos não ê o meio ambiente em 
si, não é qualquer meio sisbiente. O que é 
objeto do direito é o meio ambiente 
qualificado. O direito que todos temos é 
a qualidade satisfatória, ao equilíbrio 
ecológico do meio ambiente. Essa 
qualidade é que se converteu em um bem 
j uri dico. Isso ê que a Constituição 
define como bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida./A (os 
grifos não constam do original) 

O artigo 225, "caput", da CF/88, é 

expresso ao determinar a proteção ao meio ambiente, 

valendo ressaltar que tal preceito deriva de outras 

disposições de ordem constitucional de natureza 

fundamental, especialmente da dignidade da pessoa humana 

(fundamento da República Federativa do Brasil - artigo 

Io, inciso III, CF/88), e, principalmente, do próprio 

direito à vida, cláusula pétrea prevista no próprio 

artigo 5o, "caput", da Magna Carta. 

Ademais, de extremo rigor registrar 

que o meio ambiente é, na verdade, direito fundamental, 

especificamente, de terceira geração, conforme já decidiu 

o Colendo Supremo Tribunal Federal (RE 134.297, Rei. Min. 

Celso de Mello, DJ 22/09/1995; MS 22.164-0, Rei. Min. 

Celso de Mello, DJ 17/11/1995 e RTJ 155/206) 

1 Comentário Contextual â Constituição; José Afonso da Silva - São Paulo: Malheiros, 2007, p. 836/837 
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Registre-se, ainda, por ser de 

rigor, que não se nega que a utilização e descarte de 

sacolas plásticas por estabelecimentos empresariais é 

fato que pode ensejar prejuízos ambientais e, assim 

sendo, caracterizando-se a conduta hábil a determinar 

dano, como consequência da atividade suspeita de ser 

lesiva, obrigatória é a adoção de providência no sentido 

de evitá-la. 

Além do mais, não se mostra 

admissível a alegação da inconstitucionalidade de norma 

que tem por preceito precípua atender a própria proteçao 

ao meio ambiental sadio e sustentável, sob pena de 

efetivo retrocesso legislativo e, assim, com essa 

postura, promover afronta ao princípio da proibição do 

retrocesso ecológico e inobservância do disposto na Carta 

Magna 1988. 

Assim, a questão relativa ao meio 

ambiente, seja para sua preservação, defesa ou reparação, 

é de alta magnitude, pois inerente à coletividade, 

devendo ser protegido por esta última, bem como, conforme 

já mencionado, pelo próprio Poder Público, este em toda a 

sua plenitude, isto é, no âmbito executivo, 

judicial. 
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A doutrina, sobre o tema, tece os 

seguintes comentários, a saber: 
WA Constituição Federal de 1988 consagrou 
como obrigação do Poder Público a defesa, 
preservação e garantia de efetividade do 
direito fundamental ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida. 
Assim, o caput do art. 225, o texto 
constitucional afirma ser o meio ambiente 
bem de uso comum do povo, suscitando a 
utilização de todos os meios 
legislativos, administrativos e judiciais 
necessários à sua efetiva proteçao, que 
possui regime jurídico especial que 
exorbita o Direito Comum."2 

A Constituição Federal de 1988, 

a tenta a essa natureza de d i r e i t o fundamental, além do 

a r t igo 225, "caput", que já determina t a l condição, 

estabeleceu em seu a r t igo 23, um rol de hipóteses em que 

todos os entes da federação possuem, de forma 

concorrente, competência administrat iva (executiva) tudo 

para fins de determinar a mais ampla e efe t iva proteçao 

ao meio ambiente. 

O a r t igo 23, "caput", da CCF/88 

dispõe que: 

*\É competência comum da União, 
Estados, do Distrito Federal— e 

Alexandre de Moraes, Direito Constitucional, 24' edição. Editora Atlas, São Paulo, 2009, pág. 839. 
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Municípios:' 
original) 

(o gr i fo não consta do 

O mesmo a r t i g o 23, da CF/88, agora 

em seu i n c i s o VI, que compete aos en tes p o l í t i c o s : 

"proteger o meio ambiente e combater a 
poluição em qualquer de suas formas;" (o 
grifo não consta do original) 

Desta forma, verifica-se que a 

proteçao do meio ambiente é matéria que pode ser tratada 

por todos os entes políticos de forma concorrente, ou 

seja, permitindo que todas as pessoas políticas promovam 

atos sobre os assuntos arrolados no mencionado artigo 23, 

da CF/88. 

Assim, verifica-se que o Poder 

Constituinte Originário impôs combinação de esforços dos 

entes federativos para aumentar a tutela dos interesses 

arrolados no supra mencionado dispositivo constitucional, 

dentre eles, o meio ambiente. 

Nesse sentido, a doutrina, de forma 

categórica, apresenta os seguintes ensinamentos, a saber: 

"Aqui, o constituinte cuidou de 
competências materiais - executivos, ou 
administrativas - comuns a todas as 
entidades estatais. Por competência 
comum, deve-se entender aquela que pode 
ser exercitada por todor. os enjt&s yua 
federação concomitantemente; /no/ /seu 
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exercício ordinário} no seu exercício 
ordinário, deve-se notar, inexiste 
hierarquia ou exclusão, salvo expressa 
disposição constitucional."3 

"Para a defesa e o fomento de certos 
interesses, o constituinte desejou que se 
combinassem os esforços de todos os entes 
federais; daí ter enumerado no art. 23 
competências, que também figuram deveres, 
tal a de "zelar pela guarda da 
Constituição, das leis e das instituições 
democráticas e conservar o património 
público", o de proteger o meio ambiente e 
combater a poluição, melhor as condições 
habitacionais e de saneamento básico, 
proteger obras de arte, sítios 
arqueológicos, paisagens naturais 
notáveis e monumentos, apenas para citar 
algumas competências/incumbências listas 
nos incisos do art. 23. 
Essas competências são chamadas de 
concorrentes, porque os vários entes da 
Federação são tidos como aptos para 
desenvolvê-las. "* 

"Trata-se de competência material 
relativa ã prestação de serviços de mesma 
natureza da competência prevista no art. 
21, com a diferença de que está é 
exclusiva da União, enquanto aquela é 
comum dela, dos Estados, Distrito Federal 
e Municípios. "Competência comum" 
significa que a prestação do serviço por 
uma entidade não exclui igual competência 
de outra - até porque aqui se está no 
campo da competência-dever, porque se 
trata de cumprir a função pública de 
prestação de serviços à população. Liga-
se igualmente com o art. 24, onde se dá 
competência legislativa concorrente sobre 
as matérias arroladas. O 

Comentários á Constituição Federal de 1988; Coordenadores científicos: Paulo Bonavides, Jorge Miranda, V\ 

Janeiro: Forense, 2009, p. 565. 
4 Curso de Direito Constitucional; Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho, Paulo Gustavo Gonet Branco 
2009, p. 870. 

alj/er de Moura £dVa ^ f t i o de 

aulo: Saraiva, 
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sobre o conteúdo das matérias indicadas; 
o art. 24 define a forma normativa que se 
lhes dá."5 

Destaque-se que tudo o quanto acima 

ressaltado também possui vinculação à Constituição do 

Estado de São Paulo, uma vez que, nos seus artigo 191 ao 

204, dispõe sobre matérias relativas à proteção do meio 

ambiente, atribuindo tal tarefa não só o Estado, mas 

também a toda coletividade e aos Municípios. 

Ressalte-se, ainda, que não houve 

qualquer ingerência no campo da concorrência legislativa, 

pois não houve a edição de matéria geral a respeito de 

proteção ambiental, mas, sim, como dito, de matéria 

específica, qual seja, descarte e utilização de sacolas 

plásticas por entidades empresariais, de modo que não 

houve ingresso em matéria legislativa reservada ao outro 

ente da federação. 

A questão da competência 

legislativa deve ser apreciada sobre a exegese dos 

artigos 24 e 30 da CF/88, isto é, enquanto o primeiro 

arrola as competências concorrentes da União, Estados e 

Distrito Federal para legislar, principalmente, sobre 

proteção do meio ambiente (artigo 24, inciso VI), o 

segundo autoriza o Município a "suplementar[a leoisVaçãó 

5 Comentário Contextual à Constituição; José Afonso da Silva - São Paulo: Malheiros, 2007, p. 273. 
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federal e a estadual no que couber" (artigo 30, inciso 

II) , assim, a lei impugnada não ingressou na matéria 

ambiental de forma genérica, mas apenas promoveu 

regulamentação suplementar e nitidamente específica, não 

ofendendo a competência legislativa de qualquer outra 

Unidade da Federação, mas, pelo contrário, exerceu 

preceito constitucional dentre dos limites próprios e 

atinentes ao seu campo de atuação. Nesse sentido: 

"3. Competência Legislativa Suplementar. 
A Constituição não inseriu os Municípios 
no campo da legislação concorrente 
estabelecido no art. 24, em cujos 
parágrafos normatiza sobre a relação 
entre normas gerais e legislação 
suplementar. No entanto, admite, no 
inciso II do art. 30, a competência 
municipal para legislar suplementarmente 
ã legislação federal e estadual, no que 
couber. E certo que o art. 24 não 
comporta legislação supl emen tar ã 
legislação estadual, porque aí a 
suplementação é exclusivamente em face de 
norma geral federal. E certo também que 
nem toda matéria prevista no art. 24 
tolera interferência municipal, para que 
se pudesse inserir os Municípios lá, 
juntamente com Estados e Distrito 
Federal. Mas em matéria de educação, 
cultura, ensino e desporto, assim como 
nas hipóteses de defesa do meio ambiente, 
é viável a suplementação municipal de 
legislação federal como de legislação 
estadual. Em síntese, a competência 
suplementar do Município só pode 
verificar-se em torno de] assuntos que 
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sua dimensão federal ou estadual." (os 
grifos não constam do original) 

Ademais, também pelo motivo acima 

esposado, não há que se argumentar acerca de vício de 

iniciativa, pois a lei impugnada não impõe situações ou 

invade esfera relativa à execução de atos pela 

Administração Pública, ao contrário, dispõe sobre 

mecanismos para melhor proteger a interesse coletivo, 

difuso e fundamental. 

Vale destacar, também, que o artigo 

225, "caput", da CF/88, assevera que a tutela do meio 

ambiente também compete ao "Poder Público", sendo que 

nesta expressão genérica está toda a gama de entidades e 

órgão, da administração direta e indireta, bem como dos 

respectivos Poderes, dentre eles, por lógica, o 

Legislativo, nas suas respectivas esferas, legitimando, 

assim, por consequência, a Câmara Legislativa Municipal, 

dentro de uma das suas funções típicas, a de legislar, o 

dever indispensável de proteger o meio ambiente. 

Ainda mais, cabe asseverar que o 

meio ambiente, como já dito, sendo direito fundamental, 

eventual vício de iniciativa não teria o condão de 

determinar a extirpação do ordenamento jurídico norma de, 

6 Comentário Contextual à Constituição; José Afonso da Silva - São Paulo: Malheiros, 2007, p. 309 \S / \ f 
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importante e insofismável relevo, ou seja, deve sempre 

ser priorizado o interesse público a um meio ambiente 

sadio e adequado à sobrevivência de todos os seres vivos, 

em nítida observância do já citado princípio da 

solidariedade intergeracional, e, principalmente, mesmo 

porque, busca-se mais o sentido material da norma, que no 

caso é extremamente relevante, do que o procedimento 

legislativo isoladamente considerado. 

Portanto, inegável e inafastável a 

necessidade de ampla proteção ao meio ambiente, como 

direito fundamental decorrente da dignidade da pessoa 

humana e direito à vida, de modo que a legislação 

combatida bem observa esses preceitos, bem como, e 

especificamente, os princípios da prevenção e da 

solidariedade intergeracional, de modo que não há como se 

acolher a alegada inconstitucionalidade. 

Desta forma, £om o devido respeito, 

ouso divergir do voto 

Senhor Desembargador Relat 

presente ação diretâ delifru 

pelo Excelentíssimo 

julgar improcedente a 

onalidade. 

,en 
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PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO 

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR 

1. É ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo 

Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado de São Paulo, visando 

à suspensão da eficácia da Lei Municipal n° 3.338, de 28 de outubro de 

2009, do Município de Cubatão, ao fundamento de que a lei impugnada, ao 

determinar aos estabelecimentos comerciais do Município que se utilizem 

sacolas plásticas biodegradáveis para o acondicionamento de produtos 

comercializados, violaria os arts. 5o, 47, II e XI, 152, IV e 193, XX e XXI, da 

CE. 

2. A impugnada Lei n° 3.338, de 28 de outubro de 2009, 

do Município de Cubatão, de fato, padece da imputada inconstitucionalidade, 

por vício formal de iniciativa. 

Ainda que promulgada pelo Prefeito Municipal, é 

indiscutível a ingerência administrativa, na medida em que o diploma 

impugnado subtrai do chefe do Executivo a discricionariedade da 

administração, vulnerando o princípio da separação dos poderes consagrado 

t~n 
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no artigo 5o da Constituição Estadual, que é de observância obrigatória 

também pelos Municípios (artigo 144 da mesma Carta). 

Depois de assinalar da tradição constitucional brasileira 

conferir-se ao executivo, com certa preeminência, o poder de iniciativa das 

leis, JOSÉ AFONSO DA SILVA lembra - o que, pelo princípio da simetria, 

também se aplicaria em relação aos Estados e Municípios - que "a 

Constituição vigente (...) confere o poder de iniciativa legislativa ao 

Presidente da República no citado art. 61, ressalvada a iniciativa exclusiva 

atribuída a outras pessoas ou entidades. A razão por que se atribui ao Chefe 

do Executivo o poder de iniciativa decorre do fato de a ele caber a missão de 

aplicar uma política determinada em favor das necessidades do país: mais 

bem informado do que ninguém dessas necessidades e dada a 

complexidade cada vez maior dos problemas a resolver, estão os órgãos do 

Executivo tecnicamente mais bem aparelhados que os parlamentares, para 

preparar os projetos de leis; demais, sendo o chefe também da 

administração geral do país e possuindo meios para aquilatar as 

necessidades públicas, só o Executivo poderá desenvolver uma política 

legislativa capaz de dotar a nação de uma legislação adequada, servindo-se 

da iniciativa legislativa". 

E, em outras passagens, acrescenta acerca das razões 

desse fenómeno contemporâneo, próprio do Estado Social: "Pois, o governo, 

enquanto atua e dirige a intervenção estatal, tem que assumir a iniciativa 

legislativa: a adoção de uma regulamentação que, desde que se manifesta 

através de leis em sentido técnico, postula a iniciativa do único órgão em 

condição de valorar todas as exigências, que é o Governo, para toda 
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estender-se da intervenção estatal no campo económico é conexo com o 

desenvolvimento paralelo da administração pela lei. Esta requer que a 

iniciativa da legislação seja assumida necessariamente pelo Governo como 

órgão que, superintendendo os vários setores da administração pública, é o 

único apto a cumprir a formulação política e a redação técnica dos projetos 

de leis, cujos fins são intimamente conexos com a iniciativa administrativa 

(...) é o governo o órgão mais apto a compreender as exigências globais da 

comunidade estatal, por ser - como disse Musso - o vértice da 

Administração, por dispor de meios de informação e de relevo necessário, a 

fim de propiciar à ordem social uma legislação adequada às necessidades 

coletivas, segundo o seu programa político-administrativo. O parlamentar se 

encontra em posição diversa: não dispõe daqueles meios, nem de 

informações sobre as exigências gerais da comunidade estatal, mas apenas 

tem conhecimento mais de perto dos interesses que o próprio colégio 

eleitoral lhe coloca como necessários" (Processo Constitucional de 

Formação das Leis, Malheiros, 2a edição, págs. 142/151). 

Tampouco a relevância da matéria ou a bondade dos 

propósitos da legislação assim editada poderia justificar a confirmação de 

sua validade e eficácia. 

Como assinala J. J. GOMES CANOTILHO, o princípio 

da separação dos poderes configura forma e meio de limite de poder, 

assegurando uma medida jurídica ao poder do Estado e, portanto, "serve 

para garantir e proteger a esfera jurídico-subjetiva dos indivíduos. O princípio 

da separação como princípio positivo assegura uma justa e adequada 

ordenação de funções do Estado e, consequentemente, intervém como 

esquema relacional de competências, tarefas, funções e responsabilidades 

Ah"^—• 
/ 
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dos órgãos do Estado. Nesta perspectiva, separação ou divisão de poderes 

significa responsabilidade pelo exercício de um poder" (cf. Direito 

Constitucional, Almedina, Coimbra, 6a ed., 1995, pág. 365). 

É exatamente por essa razão que a Constituição 

Estadual veda, de modo expresso, no § 1o do artigo 5o, a delegação de 

atribuições de um Poder a outro. Não fosse assim, a própria ideia de 

separação de Poderes estaria ameaçada; perderia todo seu sentido. 

A capacidade de os Municípios se auto-organizarem, no 

que concerne aos seus poderes, está vinculada aos limites e às regras 

gerais, impostos na Constituição Federal e na Constituição Paulista. 

Na lição do saudoso HELY LOPES MEIRELLES, "A 

administração municipal é dirigida pelo Prefeito, que, unipessoalmente, como 

Chefe do Executivo local, comanda, supervisiona e coordena os serviços de 

peculiar interesse do Município, auxiliado por Secretários Municipais ou 

Diretores de Departamento, conforme a organização da Prefeitura e a maior 

ou menor desconcentração de suas atividades, sendo permitida, ainda, a 

criação das autarquias e entidades paraestatais, visando à descentralização 

administrativa... As leis locais são votadas pela Câmara de Vereadores, 

órgão colegiado, com função legislativa precípua para todos os assuntos 

de peculiar interesse do Município e funções complementares de 

fiscalização e controle da conduta político-administrativa do Prefeito 

(julgamento de suas contas, cassação de mandato etc), de 

assessoramento governamental (indicações ao Executivo) e de 

administração de seus serviços auxiliares (organização interna da Câmara)" 
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(Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 21a edição, 1996, p. 

671/672). 

Já em seu "Direito Municipal Brasileiro", ressalta que: 

"Em sua função nomnai e predominante sobre as demais, a Câmara elabora 

leis, isto é, normas abstratas, gerais e obrigatórias de conduta. Esta é a sua 

função específica, bem diferenciada da do Executivo, que é a de praticar 

atos concretos de administração. Já dissemos, e convém se repita, que o 

Legislativo provê in genere, o Executivo in specie; a Câmara edita normas 

gerais, o prefeito as aplica aos casos particulares ocorrentes. Daí não ser 

permitido à Câmara intervir direta e concretamente nas atividades 

reservadas ao Executivo, que pedem provisões administrativas especiais 

manifestadas em ordens, proibições, concessões, permissões, 

nomeações, pagamento, recebimentos, entendimentos verbais ou 

escritos com os interessados, contratos, realizações materiais da 

Administração e tudo o mais que se traduzir em atos ou medidas de 

execução governamental. Atuando através das leis que elaborar e atos 

legislativos que editar, a Câmara ditará ao prefeito as normas gerais da 

Administração, sem chegar à prática administrativa. A propósito, têm 

decidido o STF e os Tribunais estaduais que é inconstitucional a deslocação 

do poder administrativo e regulamentar do Executivo para o Legislativo. De 

um modo geral, pode a Câmara, por deliberação do plenário, indicar medidas 

administrativas ao prefeito adjuvandi causa, isto é, a título de colaboração e 

sem força coativa ou obrigatória para o Executivo; o que não pode é prover 

situações concretas por seus próprios atos ou impor ao Executivo a tomada 

de medidas específicas de sua exclusiva competência e atribuição. 

Usurpando funções do Executivo ou suprimindo atribuições do prefeito, a 

i 
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Câmara praticará ilegalidade reprimível por via judicial" (Direito Municipal 

Brasileiro, Malheiros Editores, 6a edição, 1990, p. 439/440 - os grifos não 

são do original). 

É substrato da própria ideia de separação dos poderes, 

fundamento do Estado Democrático de Direito, estabelecida no artigo 5o, da 

CE, pela qual o Legislativo, o Executivo e o Judiciário têm funções 

constitucionalmente definidas e, ao que aqui interessa, são comentadas na 

lição sempre precisa de JOSÉ AFONSO DA SILVA: 

"Os órgãos do Estado são supremos (constitucionais) ou 

dependentes (administrativos). Aqueles são os a quem incumbe o 

exercício do poder político, cujo conjunto se denomina 'governo' 

ou 'órgãos governamentais'. 

... Governo é, então, o conjunto de órgãos mediante os 

quais a vontade do Estado é formulada, expressa e realizada, ou o 

conjunto de órgãos supremos a quem incumbe o exercício das 

funções do poder político. Este se manifesta mediante suas 

funções, que são exercidas e cumpridas pelos órgãos de governo. 

Vale dizer, portanto, que o poder político, uno, indivisível e 

indelegável, se desdobra e se compõe de várias funções, que 

fundamentalmente são três: a legislativa, a executiva e a 

jurisdicional. 

A função legislativa consiste na edição de regras gerais, 

abstraías, impessoais e inovadoras da ordem jurídica, 

denominadas 'leis'. A função executiva resolve os problemas 

concretos e individualizados, de acordo com as leis; não se limita à 
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simples execução das leis, como às vezes se diz; comporta 

prerrogativas, e nela entram todos os atos e fatos jurídicos que não 

tenham caráter geral e impessoal. Por isso, é cabível dizer que a 

função executiva se distingue em função de governo, com 

atribuições políticas, co-legislativas e de decisão, e função 

administrativa, com suas três missões básicas: intervenção, 

fomento e serviço público" (Comentário Contextual à 

Constituição, Malheiros, São Paulo, 5a ed., p. 43). 

Ou seja, na separação de funções em nosso regime 

constitucional, os Poderes do Estado não se confundem, nem tampouco se 

subordinam, mas se harmonizam na execução de suas respectivas 

atribuições, e desempenhando, de forma restrita, algumas outras, atinentes à 

cooperação institucional, que a Carta taxativamente lhes outorga. 

A propósito, no julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n° 990.09.365484-9, de 27.10.2010, ficou muito bem 

acentuado: 

"Vem decidindo este Órgão Especial que cabe ao Chefe do 

Executivo Municipal, privativamente, exercer a direção superior da 

Administração, nos termos do art. 47, II, combinado com o art. 144, 

da Constituição Estadual. A respeito do tema, no julgamento da 

Adin n. 067.251-0/5-00, de que foi relator o Eminente 

Desembargador LUIZ TÂMBARA, louvou-se em lição de HELY 

LOPES MEIRELLES, nos termos seguintes: A propósito, têm 

decidido o STF e os Tribunais Estaduais que é inconstitucional 

a deslocação do Poder Administrativo e regulamentar do 
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Executivo para o Legislativo. De um modo geral, pode a 

Câmara, por deliberação do Plenário, indicar medidas 

administrativas ao prefeito adjuvandi causa, isto é, a título de 

colaboração e sem força coativa ou obrigatória para o 

Executivo; o que não pode é prover situação concreta por 

seus próprios atos ou impor ao Executivo a tomada de 

medidas específicas de sua exclusiva competência e 

atribuição". 

E pouco ou nada importaria que o diploma legal, 

formalmente viciado, tenha sido sancionado e promulgado pelo Chefe do 

Executivo, porquanto insuscetível de convalidação. É neste sentido a lição de 

ALEXANDRE DE MORAES: 

"Acreditamos não ser possível suprir o vicio de iniciativa 

com a sanção, pois tal vício macula de nulidade toda a formação 

da lei, não podendo ser convalidado pela futura sanção 

presidencial. A Súmula 5 do Supremo Tribunal Federal, que previa 

posicionamento diverso, foi abandonada em 1974, no julgamento 

da Representação n° 890-GB, permanecendo, atualmente, a 

posição do Supremo Tribunal Federal pela impossibilidade de 

convalidação, pois como advertia Marcelo Caetano, 'um projeto 

resultante de iniciativa inconstitucional sofre de um pecado 

original, que a sanção não tem a virtude de apagar, até porque, 

a par das razões jurídicas, militam os fortes motivos políticos 

que determinassem a exclusividade da iniciativa presidencial, 

cujo afastamento poderia conduzir a situações de intolerável 

yb^-} 
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pressão sobre o Executivo"' (Direito Constitucional, ATLAS, SP, 

22a edição, págs. 638/639). 

E este Colendo Órgão Especial, em inúmeros 

precedentes, assim tem decidido: 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei Municipal n. 

7.017/92, artigos 11, 12 e seu parágrafo único e 13, do município 

de Campinas - Emenda do Legislativo - Inclusão de disposições 

que modificaram o regime jurídico dos servidores, aumentando-

Ihes a remuneração - Inadmissibilidade - Violação da iniciativa 

reservada do prefeito municipal - Artigos 24, parágrafo 2o e 4o e 

artigo 114 da Constituição Estadual - Sanção do prefeito que, 

ademais, não convalida o texto viciado - Ação procedente." 

(Relator: Cunha Camargo - Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 

16.592-0 - São Paulo - 22.09.93). 

"COMPETÊNCIA LEGISLATIVA - Lei municipal que importa 

aumento de despesa - Exclusividade conferida constitucionalmente 

ao chefe do Poder Executivo - Prerrogativa institucional a que este 

não pode renunciar - Projeto de iniciativa da Câmara de 

Vereadores - Inadmissibilidade - Sanção posterior pelo prefeito que 

não a convalida - Ofensa aos arts. 118 da Constituição do Estado 

de São Paulo e 27, § 1o, n. 3, do Dec.-Lei Complementar Estadual 

9/69 (Lei Orgânica dos Municípios) - Representação de 

inconstitucionalidade procedente" (TJSP - RT 620/39). 

"INCONSTITUCIONALIDADE - Lei municipal - Emenda do 

Legislativo - Inclusão de disposições que modificaram o regime 
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jurídico dos servidores, aumentando-lhes a remuneração -

Inadmissibilidade - Violação à iniciativa reservada do Prefeito 

Municipal - Artigos 24, § 2o, I e 4, e 114 da Constituição Estadual -

Sanção do Prefeito que, ademais, não convalida o texto viciado -

Ação procedente" (JTJ 151/137). 

3. A interferência também se evidencia pela imposição 

de fiscalização e aplicação de penalidades pelo descumprimento, que são 

atividades próprias do Executivo, atinentes ao planejamento, regulação e 

gerenciamento das atividades comerciais, implicando geração de despesas, 

sem a indicação dos recursos correspondentes no orçamento. 

Ou seja, a iniciativa do Legislativo local, contendo 

imposição de medidas coercitivas, traduziu-se em usurpação daquelas 

atribuições, pois a ele não caberia impor ou dispor sobre parcela do poder de 

polícia administrativa municipal, outorgada exclusivamente ao Executivo. 

Se assim o fez, houve ingerência em assuntos ligados à 

Administração Pública local, com violação, também por isso, de princípios 

constitucionais de independência e harmonia dos Poderes, sobretudo em 

relação ao processo legislativo de competência privativa do Prefeito, 

configurando, em outras palavras, afronta aos arts. 5o, caput, 25, 47, II, e 

144, da Constituição do Estado. 

Cumpre observar que "a cláusula de reserva pertinente 

ao poder de instauração do processo legislativo traduz postulado 

constitucional de observância compulsória, cujo desrespeito - precisamente 

por envolver usurpação de uma prerrogativa não compartilhada - configura 

vicio juridicamente insanável. A natureza especial que assume a cláusula 
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referente à iniciativa reservada das leis caracteriza, em nosso sistema de 

direito, derrogação que excepciona o princípio geral da legitimação 

concorrente para a instauração do processo de formação das espécies 

legislativas" (STF - ADI n° 805-6/RS, Rei. Min. CELSO MELLO). 

De resto, em recente julgamento de caso exatamente 

análogo, o Órgão Especial foi bastante específico: 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei 5.072, de 

23.10.2007, do Município de Jacareí, de iniciativa parlamentar, que 

dispõe sobre o 'uso de embalagem biodegradáveis para o 

acondicionamento de produtos e mercadorias pelos 

estabelecimentos comerciais localizados no Município de 

Jacareí' - Vício de iniciativa - Caracterização - Competência do 

Prefeito para a iniciativa de normas que criem obrigações para os 

órgãos municipais - Inteligência do art. 47, inciso I, c/c 144 da 

Constituição do Estado de São Paulo - Violação ao princípio da 

separação de poderes - Lei Municipal que cria despesas sem a 

indicação dos recursos necessários - Afronta ao disposto no artigo 

25 da Constituição Bandeirante - Ação procedente, com efeito 'ex 

tunc'" (Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 994.09.220689-7, 

Rei. Des. JOSÉ REYNALDO, j . 28.04.2010, v.u.). 

4. Como se não bastasse, a norma também viola a 

Constituição Federal, especificamente os arts. 24, VI e 30, I, por, sem cuidar 

de matéria de peculiar interesse do município, invadir competência legislativa 

da União e do Estado, exatamente, aliás, como já decidido, embora por 

ADIN. N° 0121477-10.2011.8.26.0000 - SÃO PAULO/CUBATÃO - VOTO 20172 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

12 

maioria de votos, no recente julgamento da ADIN n° 994.09.230256-7, de 

02.02.2011, em que este subscritor figurou como relator designado: 

"Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 

Municipal n° 7.210/2008, de Jundiaí. Determinação de 

utilização de embalagens plásticas oxibiodegradáveis 

e/ou biodegradáveis no acondicionamento de produtos 

comercializados nos estabelecimentos comerciais do 

Município, com prazo de adaptação ao novo regramento e 

imposição de sanções administrativas. Possibilidade de 

controle pelo Tribunal Estadual, em razão da quebra dos 

princípios da repartição de competências e do pacto 

federativo estabelecidos nas Constituições Federal e 

Estadual, dada a abrangência do art. 144, da CE. 

Proposição remissiva. Parâmetro idóneo para o controle 

de constitucionalidade pelos Tribunais Estaduais. Matéria 

ambiental, de competência legislativa concorrente entre a 

União, Estados e Distrito Federal, em razão da 

predominância dos interesses nacional e regionais. 

Competência legislativa exclusivamente suplementar do 

Município, em assunto de peculiar interesse local, no 

caso inexistente. Inconstitucionalidade reconhecida. 

Ação procedente". 

Reproduzem-se, por inteiramente aplicáveis, os 

fundamentos ali expostos: ^f 

i. 
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"É, pois, evidente que a norma municipal impugnada 

regula matéria ambiental, pelo que possível a declaração de 

inconstitucionalidade, por violação do art. 144, da Constituição Estadual. 

Isso porque, em relação à validade das normas, c 

imprescindível a análise de todos os seus requisitos formais e materiais, 

constitucionalmente definidos, dentre os quais, e aqui o mais importante 

deles, o da competência legislativa, que é repartida segundo o interesse da 

entidade federativa. 

É lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA: 

'O princípio geral que norteia a repartição de 

competência entre as entidades componentes do Estado Federal é o da 

predominância do interesse, segundo o qual à União caberão aquelas 

matérias e questões de predominante interesse geral, nacional, ao passo 

que aos Estados tocarão as matérias e assuntos de predominante interesse 

regional, e aos Municípios conhecerem os assuntos de interesse local, tendo 

a Constituição vigente desprezado o velho conceito do peculiar interesse 

local que não lograra conceituação satisfatória num século de vigência' 

(Curso de Direito Constitucional Positivo, São Paulo, Malheiros, 2007, 29a 

ed., p.478) 

Sem discrepância é, também, o ensinamento de HELY 

LOPES MEIRELLES: 

< 
'O interesse local caracteriza-se pela predominância (e 

não pela exclusividade) do interesse para o Município, em relação ao do 

Estado a da União. Isso porque não há assunto municipal que não seja 
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reflexamente de interesse estadual e nacional. A diferença é apenas de grau 

e não de substância' (Direito de Construir, 6a ed., Malheiros, 1993, p. 120). 

Desta forma, se o interesse ultrapassar os limites do 

Município, afastada estará sua competência legislativa, legitimando-se, 

assim, a edição de normas estaduais e federais sobre a questão, conforme 

estejam em jogo, respectivamente, necessidades regionais ou nacionais. 

No caso, o interesse em jogo (preservação do meio 

ambiente) não pode ser considerado como predominante no âmbito 

municipal. Trata-se, na verdade, de assunto de concorrente interesse 

regional e nacional, conforme deixou claro a própria Lei Maior ao enquadrar 

a matéria na competência legislativa concorrente da União, Estados e Distrito 

Federal (art. 24, VI, da CF/88). 

Muito embora louváveis os bons propósitos da lei, a 

degradação ambiental é objeto de preocupação nacional e o estancamento 

desse processo, de inegável interesse de todas as esferas administrativas -

e cuja competência executiva comum foi atríbuída a todos os entes 

federados (art. 23, VI, da CF) -, a norma impugnada, de fato, cometeu 

indevida incursão local na esfera de competência legislativa restritamente 

cometida à União, aos Estados e ao Distrito Federal, assim definida no art. 

24, VI, da CF, cabendo aos Municípios somente a suplementação de 

legislação federal ou estadual, "no que couber" (art. 30, II). 

À União é atríbuída a competência legislativa para a 

produção de normas gerais, deixando aos demais entes da federação a 

competência suplementar. Ou seja, cabe à legislação federal os princípios e 

regras de condução da questão ambiental do País, aue deve ser 
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especificada pelos Estados, Distrito Federal e Municípios - estes quando 

referir-se à parcela de interesse predominantemente local e nunca contrária 

à regulamentação federal ou estadual. 

Assim, a Constituição Estaduai, em seu ari 191, repete 

a atribuição de competência executiva ao Estado e aos Municípios, na 

preservação do meio ambiente, mas, coerente com a regra de competência 

legislativa concorrente disposta no art. 24, VI, da Constituição Federal, define 

as bases da politica pública Estadual pertinente à matéria no art. 193, com 

destaque, ao que aqui interessa, para os incisos I, II, VI, XI, XV, XX e XXI. 

E, conforme bem observado pela Procuradoría-Geral do 

Estado: 

'...a determinação da lei impugnada, além de extrapolar 

o âmbito local em que a competência do Município poderia ser exercida, 

conflita com a regulamentação estadual que está centrada na reciclagem e 

outras medidas consideradas mais eficientes eis que os conhecimentos 

científicos sobre degradabilidade de materiais ainda são insuficientes para 

justificar a implantação dessa obrigatoriedade em relação aos sacos 

plásticos mesmo porque ainda não está minimamente estabelecido o tempo 

demandado para a sua degradação e até mesmo se esta efetivamente 

ocorrerá, assim os efeitos danosos decorrentes dos aditivos empregados no 

processo de sua fabricação. 

Na realidade, a medida preconizada na Lei Municipal é 

considerada até mesmo contrária ao meio ambiente pois 'no fim do 

processo de degradação, independentemente do tipo de plástico 

degradável, teremos subprodutos tóxicos e gases de efeito estufa. 
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Assim, tais plásticos, vendidos como biodegradáveis, podem propiciar 

a deposição inadequada., em detrimento de seguir a cadeia de resíduos 

(minimização - consumo - segregação - reuso ou reciclagem -

disposição final)'. 

Efeitos laterais danosos à medida também foram 

mencionados na aludida manifestação, como a deseducação do consumidor 

e a incompatibilidade de misturar tais plásticos biodegradáveis com outros 

tipos' (fls. 314/315). 

É, pois, claro o conflito entre a norma municipal 

impugnada e a política desenvolvida no Estado, calcada na reciclagem em 

razão da insuficiência de estudos técnicos sobre a segurança ambiental dos 

sacos plásticos oxibiodegradáveis ou biodegradáveis e, por assim ser, 

inconstitucional por violação da regra constitucional estadual remissiva do 

arf. 144, traduzida na quebra dos princípios federativo e da repartição de 

competências. 

A propósito, o art. 193 da Constituição Estadual dispõe 

que 'o Estado, mediante lei, criará um sistema de administração de qualidade 

ambiental, proteção, controle e desenvolvimento do meio ambiente (...)', 

competindo-lhe 'propor uma política estadual de proteção ao meio ambiente' 

(inciso I), e, como estabelecido peremptoriamente no seu inciso XX, 

'controlar e fiscalizar obras, atividades, processos produtivos e 

empreendimentos que, direta ou indiretamente, possam causar degradação 

do meio ambiente, adotando medidas preventivas ou corretivas e aplicando 

sanções administrativas pertinentes', mediante um sistema coordenado por 
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órgão estadual da administração direta assim indicado no respectivo 

parágrafo único. 

3. No particular, respeitada a posição do eminente 

relator sorteado, escorada em v. acórdão proferido no julgamento do RE 

412.256, Rei. Min RICARDO LEWANDOWSKI, e até mesmo noutros 

pronunciamentos do Colendo STF, no sentido da impossibilidade de controle 

concentrado de inconstitucionalidade, pelo Tribunal Estadual, de leis 

municipais em face da Constituição Federal, tem-se que, aqui, a hipótese é 

diversa, porque abrangida pelo art. 144, da CE. 

Cabível lembrar, a propósito, a irreparável orientação 

sufragada pelo Min. GILMAR MENDES, em decisão proferida na 

Reclamação n° 4.432/TO, DJU 10.10.2006, sustentando tal possibilidade, 

nos casos de normas remissivas: 

'Logo, a decisão de Tribunal de Justiça estadual que, em 

controle abstraio, declara a inconstitucionalidade de lei municipal 

em face de norma da Constituição do Estado que constitui mera 

repetição de dispositivo da Constituição Federal, não afronta o 

que decidido na ADI n° 508/MG, Rei. Min. Sydney Sanches (DJ 

23.5.2003), na medida em que o parâmetro de controle, nesse 

caso, é a própria norma constitucional estadual. 

Feitas essas digressões, é preciso deixar claro que, no 

caso em análise, como se pode aferir nas informações prestadas 

pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, a ADI n° 1.523 

tem como parâmetro de controle o art. 69, caput, da Constituição 

estadual, que assim dispõe: 
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'Art. 69. Sem prejuízo de outras garantias 

asseguradas ao contribuinte, aplicam-se ao Estado e aos 

Municípios as vedações ao poder de tributar, previstas no 

art. 150 da Constituição Federal.' 

O Plenário do Tribunal de Justiça de Tocantins, 

apreciando o pedido de medida cautelar, entendeu plausíveis as 

alegações do requerente de que o Decreto n° 353/2005, que 

trata da taxa de coleta de lixo no Município de Palmas, violaria o 

referido art. 69, caput, da Constituição do Estado, 

especificamente, o princípio da legalidade como limite ao poder 

de tributar. 

Como se vê, o art. 69, caput, da Constituição do Estado 

do Tocantins, representa o que a doutrina denomina de norma 

constitucional estadual de caráter remissivo, na medida em que, 

para a disciplina dos limites ao poder de tributar, remete para as 

disposições constantes do art. 150 da Constituição Federal. 

Sobre a problemática da aptidão das normas remissivas 

para compor o parâmetro de controle em abstrato de 

constitucionalidade no âmbito do Estado-membro, cito 

novamente as lições de Leo Leoncy (Controle de 

constitucionalidade estadual. São Paulo: Saraiva, 2006, no 

prelo): 

A elevação da Constituição do Estado-membro a 

parâmetro único e exclusivo do controle abstrato de normas 

estaduais torna oportuna a discussão acerca das normas 
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constitucionais estaduais que podem ser consideradas idóneas 

para efeito de se realizar esse controle. O que se quer saber é 

se tal controle pode ser realizado em face de todas as normas 

da Constituição Estadual ou se, ao contrário, haveria algum tipo 

de norma que, em razão da sua natureza, não pudesse servir de 

parâmetro normativo idóneo. 

Nesse sentido, assume especial relevo a discussão 

acerca das chamadas normas jurídicas remissivas presentes 

nas diversas Constituições Estaduais. 

Em sua grande maioria, as normas jurídicas trazem elas 

próprias a regulamentação imediata da matéria a que 

concernem, merecendo, por isso, a denominação de normas de 

regulamentação direta ou, em fórmula mais sintética, normas 

materiais. Por outro lado, em contraposição a estas normas, há 

outras em que a técnica utilizada para a atribuição de efeitos 

jurídicos a determinado fato contido na hipótese normativa é 

indireta, 'consistindo numa remissão para outras normas 

materiais que ao caso se consideram, por esta via, aplicáveis'. 

Tais normas podem designar-se normas de regulamentação 

indireta ou normas per relationem, sendo mais apropriado, 

entretanto, denominá-las normas remissivas. 

Essa classificação das normas jurídicas em geral aplica-

se também às normas constitucionais em particular, sendo 

possível, portanto, proceder à distinção entre normas 

constitucionais materiais e normas constitucional remissivas, 
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'consoante encerram em si a regulamentação ou a devolvem 

para a regulamentação constante de outras normas'. Como não 

poderia deixar de ser, fenómeno semelhante ocorre com as 

normas contidas nas diversas Constituições Estaduais. 

É comum o poder constituinte decorrente fazer constar 

das Constituições Estaduais um significativo número de 

proposições jurídicas remissivas à Constituição Federal. O uso 

de tais fórmulas acaba por revelar muitas vezes a intenção 

daquele constituinte de transpor para o plano constitucional 

estadual a mesma disciplina normativa existente para uma 

determinada matéria no plano constitucional federal. 

Diante dessa constatação, coloca-se o problema de 

saber se tais proposições jurídicas remissivas constantes das 

Constituições Estaduais configuram parâmetro normativo idóneo 

para o efeito de se proceder, em face delas, ao controle da 

legitimidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais 

perante os Tribunais de Justiça dos Estados. Uma das 

dificuldades encontradas radica no fato de que, para se revelar o 

conteúdo normativo da norma estadual de remissão, em face da 

qual se impugna a lei ou ato normativo local, seria necessário 

valer-se antes do(s) dispositivo(s) da Constituição Federal 

mencionado(s) ou remetido(s). Nesses termos, a norma 

constitucional estadual não possuiria conteúdo próprio, por não 

revelar sentido normativo autónomo. 
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(...) Nesta hipótese, a questão que se coloca pode ser 

assim formulada: seria possível impugnar por meio de ação 

direta, perante Tribunal de Justiça, lei ou ato normativo local por 

violação ao princípio da isonomia previsto na Constituição 

Federal e ao qual, segundo aquela proposição remissiva 

genérica, a Constituição do Estado-membro faz referência? 

O Supremo Tribunal Federal enfrentou essa questão no 

julgamento do RE n° 213.120/BA, Rei. Min. Maurício Corrêa, DJ 

2.6.2000, diante de norma remissiva constante da Constituição 

do Estado da Bahia (art. 149), que possui o seguinte teor: 'O 

sistema tributário estadual obedecerá ao disposto na 

Constituição Federal, em leis complementares federais, em 

resoluções do Senado Federal, nesta Constituição e em leis 

ordinárias'. Na ocasião, o Tribunal entendeu que tal norma não 

poderia figurar como parâmetro de controle de 

constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça estadual. O 

julgado está assim ementado: 

'EMENTA: CONTROLE ABSTRATO DE 

CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. 

PRESSUPOSTOS. HIPÓTESE DE NORMAS QUE FAZEM 

MERA REMISSÃO FORMAL AOS PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS 

CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A simples 

referência aos princípios estabelecidos na Constituição 

Federal não autoriza o exercício do controle abstrato da 

constitucionalidade de lei municipal por este Tribunal. 2. O 

ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade perante 
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esta Corte só é permitido se a causa de pedir 

consubstanciar norma da Constituição Estadual que 

reproduza princípios ou dispositivos da Carta da República. 

3. A hipótese não se identifica com a jurisprudência desta 

Corte que admite o controle abstraio de constitucionalidade 

de ato normativo municipal quando a Constituição Estadual 

reproduz literalmente os preceitos da Carta Federal. 4. 

Recurso extraordinário conhecido e provido para declarar o 

autor carecedor do direito de ação.' 

Porém, esse posicionamento foi superado no julgamento 

da RCL n" 733/BA, na qual o Tribunal, por unanimidade de 

votos, seguiu o voto do Ministro limar Galvão, relator, no sentido 

de que as normas pertencentes à Constituição estadual, que 

remetem à disciplina de determinada matéria na Constituição 

Federal, podem servir de parâmetro de controle abstrato de 

constitucionalidade no âmbito estadual. No caso, tratava-se do 

art. 5°, caput, da Constituição do Estado do Piauí, que possui o 

seguinte teor: 'O Estado assegura, no seu território e nos 

limites de sua competência, a inviolabilidade dos direitos e 

garantias fundamentais que a Constituição Federal confere 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país'. 

Sobre o acerto desse novo posicionamento do Tribunal, 

Leo Leoncy tece os seguintes comentários, em análise crítica da 

decisão proferida anteriormente no RE n° 213.120: 
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Em face de tal decisão (proferida no RE n" 213.120), 

convém perguntar se o uso de normas remissivas pelo 

constituinte estadual, para disciplinar determinada matéria que 

em outras normas elaboradas pelo constituinte federal já teve 

sua disciplina amplamente formulada, inviabiliza a defesa 

processual daquelas, em controle abstraio, perante o Tribunal de 

Justiça. Para resolver essa questão, é preciso desenvolver um 

pouco mais a noção de norma jurídica remissiva, para, ao final, 

tecerem-se algumas conclusões a respeito. Para isso, far-se-á 

uso dos conhecimentos disponíveis em teoria geral do direito. 

A remissão por meio de proposições jurídicas é um 

recurso técnico-legislativo de que o legislador se vale para evitar 

repetições incómodas. Proposições jurídicas dessa natureza 

'remetem, tendo em vista um elemento da previsão 

normativa ou a consequência jurídica, para outra 

proposição jurídica'. 

Daí porque tais proposições serem consideradas como 

proposições jurídicas incompletas. 

Consideradas isoladamente, tais proposições carecem 

de maior significado, apenas o adquirindo em união com outras 

proposições jurídicas. Daí se afirmar que as proposições 

jurídicas incompletas são apenas partes de outras proposições 

normativas. 

Para Larenz, 'todas as proposições deste género são 

frases gramaticalmente completas, mas são, enquanto 
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proposições jurídicas, incompletas'. Não obstante, tais 

normas são válidas, são tidas como direito vigente, recebendo 

sua força constitutiva, fundamentadora de consequências 

jurídicas, quando em conexão com outras proposições jurídico-

normativas. 

Esse caráter incompleto das proposições jurídicas 

remissivas remete ainda a uma outra classificação doutrinária. 

Nesse sentido, outra dicotomia que merece atenção é a relativa 

às normas autónomas e às normas não autónomas ou 

dependentes, 'consoante valem por si, contêm todos os 

elementos de uma norma jurídica, ou somente valem 

integradas ou conjugadas com outras'. Desse modo, normas 

autónomas 'são as que têm por si um sentido [normativo] 

completo' e não autónomas ou dependentes as que 'exigem a 

combinação com outras'. 

Uma proposição autónoma 'basta-se a si própria, tem 

nos seus termos todos os elementos necessários para a 

definição do seu alcance normativo'. Por outro lado, uma 

proposição não autónoma 'não contém todos esses 

elementos', devendo ser conexionada com outra proposição 

jurídica 'para que o comando que nela se contém fique 

completo'. 

Imbricando uma e outra classificação, é possível afirmar 

que apenas as normas materiais seriam normas autónomas, 

porquanto as normas remissivas, por carecerem dos elementos 
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de uma outra norma jurídica com a qual ganhariam sentido se e 

quando conjugadas, constituem-se, em última análise, em 

normas não autónomas ou dependentes. 

A norma constitucional estadual de remissão, na 

condição de norma dependente, toma de empréstimo, portanto, 

um determinado elemento da norma constitucional federal 

remetida, não se fazendo completa senão em combinação com 

este componente normativo externo ao texto da Constituição 

Estadual. 

Essa circunstância, todavia, não retira a força normativa 

das normas constitucionais estaduais de remissão, que, uma vez 

conjugadas com as normas às quais se referem, gozam de 

todos os atributos de uma norma jurídica. É o que se extrai da 

seguinte passagem de Karí Larenz: 

'O serem proposições jurídicas, se bem que 

incompletas, significa que comungam do sentido de 

validade da lei, que não são proposições enunciativas, mas 

partes de ordenações de vigência. Todavia, a sua força 

constitutiva, fundamentadora de consequências jurídicas, 

recebem-na só em conexão com outras proposições 

jurídicas'. X/^-7 

Com isso, se uma norma estadual ou municipal viola ou 

não uma proposição constitucional estadual remissiva, é 

circunstância que apenas se saberá após a combinação entre 

norma remissiva e norma remetida, que é o que vai determinar o 
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alcance normativo do parâmetro de controle a ser adotado. 

Entretanto, uma vez determinado esse alcance, a anulação da 

norma estadual ou municipal por violação a tal parâmetro nada 

mais é do que uma consequência da supremacia da 

Constituição Estadual no âmbito do Estado-membro. Em outras 

palavras, as consequências jurídicas decorrentes de eventual 

violação à proposição remissiva constante da Constituição 

Estadual derivam da própria posição hierárquico-normativa 

superior desta no âmbito do ordenamento jurídico do Estado-

membro, e não da norma da Constituição Federal a que se faz 

referência. 

Assim, se as proposições remissivas constantes das 

diversas Constituições Estaduais, apesar de seu caráter 

dependente e incompleto, mantêm sua condição de proposições 

jurídicas, não haveria razão para se lhes negar a condição de 

parâmetro normativo idóneo para se proceder, em face delas, ao 

controle abstrato de normas perante os Tribunais de Justiça. 

Essa parece ser a tese subjacente ao entendimento 

adotado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, no 

julgamento da RCL 733, por unanimidade de votos, seguiu a 

orientação do Min. limar Galvão, no sentido de que as normas 

constitucionais estaduais remissivas à disciplina de determinada 

matéria prevista na Constituição Federal constituem parâmetro 

idóneo de controle no âmbito local.(...)'. 
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Portanto, tal qual o entendimento adotado na RCL n° 

383 para as hipóteses de normas constitucionais estaduais que 

reproduzem dispositivos da Constituição Federal, também as 

normas constitucionais estaduais de caráter remissivo podem 

compor o parâmetro de controle das ações diretas de 

inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça estadual. 

Dessa forma, também aqui não é possível vislumbrar qualquer 

afronta à ADI n° 508/MG, Rei. Min. Sydney Sanches (DJ 

23.5.2003). 

Com essas considerações, nego seguimento à presente 

reclamação, por ser manifestamente improcedente, ficando 

prejudicado o pedido de medida liminar (art. 21, § 1o, do RI STF)'. 

De idêntico teor o mais recente pronunciamento do Min. 

CELSO DE MELLO, na Reclamação n° 10500 MC/SP, de 26.10.2010: 

'EMENTA: RECLAMAÇÃO. A QUESTÃO DA 

PARAMETRICIDADE DAS CLÁUSULAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS, 

DE CARÁTER REMISSIVO, PARA FINS DE CONTROLE CONCENTRADO, 

NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, DE LEIS E ATOS 

NORMATIVOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS CONTESTADOS EM FACE 

DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO. - Revela-se legítimo invocar, como referência paradigmática, 

para efeito de controle abstrato de constitucionalidade de leis ou atos 

normativos estaduais e/ou municipais, cláusula de caráter remissivo, que, 

inscrita na Constituição Estadual, remete, diretamente, às regras normativas 

constantes da própria Constituição Federal, assim incorporando-as, 

i 
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formalmente, mediante referida técnica de remissão, ao plano do 

ordenamento constitucional do Estado-membro. 

Com a técnica de remissão normativa, o Estado-

membro confere parametricidade às normas, que, embora constantes da 

Constituição Federal, passam a compor, formalmente, em razão da expressa 

referência a elas feita, o corpus' constitucional dessa unidade política da 

Federação, o que torna possível erigir-se, como parâmetro de confronto, 

para os fins a que se refere o art. 125, § 2o da Constituição da República, a 

própria norma constitucional estadual de conteúdo remissivo. Doutrina. 

Precedentes'. 

O conteúdo do diploma municipal questionado, 

determinando aos estabelecimentos comerciais do Município de Jundiaí que 

utilizem embalagens plásticas oxibiodegradáveis e ou biodegradáveis para o 

acondicionamento de produtos comercializados, com prazo de adaptação ao 

novo regramento e fixação de multa pelo descumprimento, não está à 

margem do controle concentrado de constitucionalidade deste Tribunal em 

face da Constituição Federal, desde que o art. 144, norma constitucional 

estadual de caráter remissivo, assim o autoriza, pois 'Os Municípios, com 

autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão 

por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição 

Federal e nesta Constituição'. 

Não há dúvida acerca da possibilidade de declaração 

de inconstitucionalidade de lei municipal por eventual violação do princípio da 

repartição de competências estabelecido na Constituição Federal, cerne do 

pacto federativo. *^\/*~l 

/ v 
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Quanto a isso, bastante elucidativo o voto vencedor do 

eminente Des. WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, no julgamento da ADIN 

n° 130.227.0/0-00: 

'... Ora, um dos princípios da Constituição Federal- c de 

capital importância - é o princípio federativo, que se expressa, no 

Título I, denominado 'Dos Princípios Fundamentais', logo no 

artigo 1o: 'A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 

constitui-se em Estado Democrático de Direito...'. 

Sendo a organização federativa do Estado brasileiro um 

princípio fundamental da República do Brasil, e constituindo 

elemento essencial dessa forma de estado a distribuição de 

competência legislativa entre os entes federados, inescapável a 

conclusão de ser essa discriminação de competência um 

princípio estabelecido na Constituição Federal. 

Assim, quando o referido artigo 144 ordena que os 

Municípios, ao se organizarem, devem atender os princípios da 

Constituição Federal, fica claro que se estes editam lei municipal 

fora dos parâmetros de sua competência legislativa, invadindo a 

esfera de competência legislativa da União, não estão 

obedecendo ao princípio federativo e, pois, afrontando estão o 

artigo 144 da Constituição do Estado'. 

É de se afirmar, portanto, que toda lei municipal que 

regule matéria de competência legislativa privativa da União ou dos Estados, 
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desrespeita a repartição constitucional de competências, que é o traço mais 

evidente do princípio federativo. 

Quanto aos princípios fundamentais da Constituição, 

que revelam as opções políticas básicas do Estado, aponta JOSÉ AFONSO 

DA SILVA que 'A expressão 'República Federativa do Brasil' é, em si, uma 

declaração normativa, que sintetiza as formas de Estado e de governo, sem 

relação predicativa ou de imputabilidade explícita, mas vale tanto quanto 

afirmar que o 'Brasil é uma República Federativa'. É uma norma implícita, 

e norma-síntese e matriz de ampla normatividade constitucional. A afirmativa 

de que a 'República Federativa do Brasil constitui-se em Estado 

Democrático de Direito' não é uma mera promessa de organizar esse tipo 

de Estado, mas a proclamação de que a Constituição está fundando um 

novo tipo de Estado, e, para que não se atenha a isso apenas em sentido 

formal, indicam-se-lhe objetivos concretos que tal tipo de Estado já contém'. 

Mais adiante, esclarece que 'A autonomia das 

entidades federativas pressupõe repartição de competências para o exercício 

e desenvolvimento de sua atividade normativa. Esta distribuição 

constitucional de poderes é o ponto nuclear da noção de Estado Federal. 

São notórias as dificuldades quanto a saber que matérias devem ser 

entregues à competência da União, quais as que competirão aos Estados e 

quais as que se indicarão aos Municípios. (...) A Constituição de 1988 

estruturou um sistema que combina competências exclusivas, privativas e 

principiológicas com competências comuns e concorrentes, buscando 

reconstruir o sistema federativo segundo critérios de equilíbrio ditados pela 

experiência histórica' (Curso de Direito Constitucional Positivo, 29a ed., São 

Paulo, Malheiros, 2007, p. 96 e 477). 
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Assim, embora se referindo a organização do serviço 

público, o Colendo STF deixa clara a inadmissibilidade de subversão dos 

princípios constitucionais essenciais ao Estado por lei municipal, ao afirmar 

que: 'A competência do Município para organizar seu quadro de pessoal é 

consectária da autonomia administrativa de que dispõe. Atendidas as normas 

constitucionais aplicáveis ao servidor público, bem como os preceitos das 

leis de caráter complementar, pode o Município elaborar o estatuto dos seus 

servidores, segundo as conveniências e peculiaridades locais. Nesse campo 

é inadmissível a extensão das normas estatutárias federais ou estaduais aos 

servidores municipais, no que tange ao regime de trabalho e de 

remuneração, e somente será possível a aplicação do estatuto da União ou 

do Estado-membro se a lei municipal assim o determinar expressamente. 

Todavia, embora em razão da autonomia constitucional as entidades estatais 

sejam competentes para organizar e manter seu funcionalismo, criando 

cargos e funções, instituindo carreiras e classes, fazendo provimento e 

lotações, estabelecendo vencimentos e vantagens, delimitando os deveres e 

direitos dos servidores e fixando regras disciplinares, as disposições 

estatutárias dos entes federados não podem contrariar a Constituição da 

República, porque normas gerais de observância obrigatória pela federação' 

(RE 120133/MG, Rei. MAURÍCIO CORRÊA, j. 27.09.1996 - os grifos não são 

do original). 

4. De se lembrar que, em hipóteses quase similares à 

destes autos, como, por exemplo, a de ações diretas de inconstitucionalidade 

que contestam leis municipais que disciplinam a queima da palha de cana-

de-açúcar, inúmeras vezes apreciadas por este Órgão Especial, a envolver a 

competência legislativa para questões ambientais e do peculiar interesse do 
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município, nunca se objetou, para fins de exame da atribuição do Tribunal 

Estadual, sobre a aplicação remissiva do art. 144, da CE. 

Na ADIN n° 163.414-0/0, relatada pelo eminente Des. 

GSCARLING MOELLER e julgada em 4.2.2009, constou a seguinte ementa: 

'AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei n. 

4.504, de 27 de junho de 2007, do Município de Americana -

Inconstitucionalidade à luz dos artigos 144, 192, 193, I e XXI, 

da Constituição do Estado de São Paulo - A competência do 

Município é concorrente, mas suplementar, apenas em 

hipóteses de exclusivo e particular interesse municipal, nos 

termos do art. 30, I, da Constituição Federal - A queima da 

palha da cana-de-açúcar já é tratada em lei e decreto do 

Estado de S. Paulo, leis números 10.547, de 02.05.2000 e 

11.241, de 19.09.2002, regulamentadas pelo decreto n. 

47.700, de 11.03.2003 - A lei em foco ofende o princípio da 

repartição de competências, sendo inconstitucional -

Incabível a consideração de fatos sujeitos a provas, aqui 

inexistentes, de caráter genérico e pertinentes ao direito 

ambiental em geral, elementos que apenas se viabilizam de 

citação em ação civil ou processo amplo de conhecimento -

Procedência da ação'. L , 

( ' 
No corpo do v. acórdão, com expressa menção à já 

citada norma remissiva da Carta Estadual, ficou acentuado: 

'O princípio da separação de Poderes e repartição das 

competências é fundamento do regime federativo, cujo respeito se torna 
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consubstanciado e concretizado na norma do art. 144 da Constituição do 

Estado de São Paulo, estando os Municípios subrogados a seus ditames, tal 

como o preconiza o art. 24 da Constituição Federal, para a hipótese 

vertente'. 

Mais recentemente, a mesma orientação veio assim 

sufragada. 

Na ADIN n° 990.10.073577-2, relatada pelo eminente 

Des. WALTER DE ALMEIDA GUILHERME e julgada em 22.9.2010, firmou-

se a ementa seguinte: 

'Ação direta de inconstitucionalidade de lei 

municipal em face da Constituição Federal - Inadmissibilidade -

Hipótese, todavia, em que o autor assevera ter havido confronto da lei 

municipal com a Constituição Estadual - Viabilidade do julgamento -

Inconstitucionalidade reconhecida - Ação direta de 

inconstitucionalidade julgada procedente'. 

E no aresto ficou muito bem assinalado: 

Embora o autor não alegue expressa ofensa à 

Constituição do Estado de São Paulo, de sorte a legitimar esta Corte de 

Justiça a decidir sobre a questão, implicitamente - e no caso é válida essa 

implicitude - assevera ter havido confronto do art. 11 da lei com o art. 144 da 

Constituição do Estado, que declara que 'Os Municípios, com autonomia 

política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por lei 

orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e 

nesta Constituição.'. Isto é, o impugnado dispositivo da Lei n° 2.973/2010 se 
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recobriria de inconstitucionalidade por tratar de matéria não afeita à 

competência legislativa municipal, desatendendo, destarte, o principio 

federativo atinente à distribuição de competência legislativa entre os entes 

federados. 

Com efeito, compete aos Municípios legislar sobre 

assuntos de interesse local (art. 30, I, da CF). E, no caso, cuidar de 

assegurar aos portadores de necessidades especiais percentual de 

empregabilidade em determinada empresa não é assunto de preponderante 

interesse local que induza competência legislativa municipal. Tanto assim 

que existe lei federal (nacional) tratando da matéria (Lei n° 8.213/91), que 

dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência e consolida as normas de proteção (regulamentado pelo Decreto 

n° 3.298/1999), cuidando, inclusive, de fixar percentuais dos cargos a que a 

empresa está obrigada a preencher com beneficiáríos reabilitados ou 

pessoas portadoras de deficiência, habilitadas. 

Não pode, outrossim, o Município de Carapicuíba 

ancorar-se no inciso II do art. 30 da Constituição Federal, pois o artigo 11 da 

lei sob apreciação não está suplementando a lei federal no que couber, 

senão que regulando a questão de modo diverso do que nesta está regrado, 

não se atendo, pois, aos limites de sua competência legislativa. 

Por oportuno, guardadas as devidas proporções, 

transcrevo votos vista proferidos em casos análogos, nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade ns. 124.976.0/8 e 125.060-0/5, nas quais tive a 

oportunidade de exarar meu entendimento acerca desse polémico tema, que 
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se desdobra no cotejo analítico entre o ato normativo municipal ou estadual e 

o diploma federal...'. 

Assim também na ADIN N° 990.10.084633-7, de 

relatoria do eminente Des. RIBEIRO DOS SANTOS e julgada em 

13.10.2010, com a seguinte ementa: 

'AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

tendo por objeto a Lei ° 7.012, de 11 de novembro de 2008, do Município de 

Marília, que 'dispõe sobre a aplicação de penalidades administrativas de 

trânsito no Município de Marília. Invasão da competência da União para 

legislar sobre trânsito (art. 22, inc. XI, da CF/88). Diploma que além de não 

observar dispositivos da Constituição Federal, desrespeita o princípio da 

repartição constitucional de competências, aplicável aos Municípios por força 

do art. 144 da Constituição Estadual...'. 

No corpo do acórdão veio solidamente acentuado: 

'A rigor o diploma examinado não seria passível de 

controle de constitucionalidade perante este Egrégio Tribunal de Justiça. 

Entretanto, como bem sustentado pelo ilustre 

Procurador de Justiça, Dr. Fernando Grella Vieira, em caso análogo 

(Protocolado n° 39.098/2008), 'quando o legislativo municipal edita ato 

normativo que tangencia a competência do legislador federal, não se tem 

pura e simplesmente por violada uma norma contida na Constituição Federal, 

mas sim, de modo patente e direto, um princípio constitucional latente na Lei 

Maior, qual seja, o princípio da repartição constitucional de competências'. 

ih 
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'Este decorre do pacto federativo assentado na 

Constituição de 1988, extraível dos arts. 1o e 18 da Lei Maior, bem como de 

outros dispositivos constitucionais que indicam as matérias atribuídas às 

competências administrativas e legislativas de cada ente da Federação'. 

'É assente na doutrina que a competência legislativa, 

em nosso sistema constitucional, é definida pelo critério da predominância do 

interesse'. 

'É a clássica lição de José Afonso da Silva, para quem 

'o princípio geral que norteia a repartição de competência entre as entidades 

componentes do Estado Federal é o da predominância do interesse, 

segundo o qual à União caberão aquelas matérias e questões de 

predominante interesse geral, nacional, ao passo que aos Estados tocarão 

as matérias e assuntos de predominante interesse regional, e aos Municípios 

concernem os assuntos de interesse local (...)' (SILVA. José Afonso da, 

Curso de Direito Constitucional Positivo, 28a ed., São Paulo, Malheiros, 2007, 

p.478)\ 

'Note-se, a propósito, que não se trata de invocar 

norma da Constituição Federal como parâmetro para o controle da 

constitucionalidade de lei municipal pelo E. Tribunal de Justiça. Isso, de fato, 

não seria possível, pois significaria usurpação da competência do E. STF'. 

Entretanto, a repartição constitucional de competências 

é princípio estabelecido pela CF/88 (art. 1o e 18), pois reflete um dos 

aspectos mais relevantes do pacto federativo, ao definir os limites da 

autonomia dos entes que integram a Federação brasileira. Isso decorre 

claramente da interpretação sistemática da Constituição Federal'. 

ADIN. N° 0121477-10.2011.8.26.0000 - SÃO PAULO/CUBATÃO - VOTO 20172 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

37 

'Daí que, violando-se um princípio constitucional 

(pacto federativo - repartição constitucional de competências), o que se 

tem é a ofensa ao art. 144 da Constituição Paulista', (grifei)". 

5. Do exposto, acompanho c voto do relator, para 

declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 3.338, de 28 de outubro 

de 2009, do Município de Cubatão. 

IQSÊ ROBERTOBEDRAN 

Relator 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 
ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRÁTICA 

REGISTRADO(A)SOBN° 

'03818262* 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Direta de Inconstitucionalidade n° 0303908-

12.2011.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é 

autor SINDICATO DA INDÚSTRIA DE MATERIAL PLÁSTICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO sendo réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

MARÍLIA e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA. 

ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA, 

JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. ACÓRDÃO COM ARTUR MARQUES. 

FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO O EXMO. SR. DES. RENATO NALINI.", 

de conformidade com o voto do(a} Relator(a), que integra 

este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores DE SANTI RIBEIRO, GUERRIERI REZENDE, 

WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, RIBEIRO DOS SANTOS, XAVIER 

DE AQUINO, ANTÔNIO LUIZ PIRES NETO, ARTUR MARQUES, 

CAUDURO PADIN, RUY COPPOLA, CAMPOS MELLO, KIOITSI 

CHICUTA, ENIO ZULIANI, LUÍS SOARES DE MELLO e GRAVA 

BRAZIL, julgando procedente; e IVAN SARTORI (Presidente), 

CORRÊA VIANNA, GONZAGA FRANCESCHINI, ALVES BEVILACQUA, 

ELLIOT AKEL, CASTILHO BARBOSA, ANTÔNIO CARLOS MALHEIROS, 

RENATO NALINI {com declaração), ROBERTO MAC CRACKE e 

RIBEIRO DA SILVA, julgando improcedente. 

São Paulo, 13 de junho de 2012. 

1KIEI -SM, nr. R\±ltÇ\ 

j in; 11 * tfersRi) m; ISTI 

ARTUR MARQUES 
RELATOR DESIGNADO 
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Ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei n° 0303908-12.2011.8.26.0000 

Requerente: Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado de São 

Paulo 

Requerido: Prefeito do Município de Marilia; Presidente da Câmara 

Municipal de Marilia 

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR N° 22413 

EMENTA: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL N" 

7281/2011 DE MARILIA - OBRIGAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE SACOS E 

SACOLAS PLÁSTICAS POR SACOS E SACOLAS BIODEGRADÁVEIS -

INCONSTITUCIONALIADE - PRECEDENTES - VÍCIO DE INICIA TIVA -

COMPETÊNCIA COMUM ADMINISTRATIVA - 1NOCORRÊNC1A DAS 

HIPÓTESES PREVISTAS NOART. 30,1 EII, DA CF. 

1. Ainda que existam posicionamentos divergentes, verifica-se que a 

jurisprudência deste C. Órgão Especial já se firmou no sentido da 

inconstitucionalidade de leis municipais que dispõem sobre a utilização de 

embalagens, sacos ou sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais ou 

industriais. 

2. A norma em comento se originou de projeto de lei de autoria de vereador, 

quando é certo que somente poderia ser iniciada pelo Prefeito do Município. 

3. Se o Estado de São Paulo já editou normas concernentes à proteção 

ambiental, nada dispondo sobre a obrigação ou a proibição do uso de sacolas 

plásticas, nem diferenciando umas das outras, descabe aos Municípios 

imiscuírem-se na edição de linha diversa, como o fez o Município de Marilia. 

4. Ação julgada procedente para o fim de declarar a inconstitucionalidade da 

Lei Municipal n" 7.281/2011 de Marilia 

1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta 

pelo Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado de São Paulo contra a 

Ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei n° 0303908-12.201 1.8.26.0000 
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Lei Municipal n° 7.281/2011, de Marília, a qual "dispõe sobre a substituição do uso 

de sacos plásticos de lixo e de sacolas plásticas, por sacos de lixo ecológicos e 

sacolas ecológicas e dá outras providências". 

Após voto do Relator pela improcedência da ação, pedi vista 

dos autos para melhor apreciação das questões controvertidas. 

2. A controvérsia sub judice já foi amplamente debatida e 

decidida por este Colendo Órgão Especial. São reiterados os julgados que 

reconhecem a inconstitucionalidade de leis municipais semelhantes, conforme se 

verifica nas seguintes ementas: 

"Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei municipal n°. 4.903/2010, de 

iniciativa parlamentar, que dispõe sobre as sacolas plásticas utilizadas pelos 

estabelecimentos comerciais. Previsão de utilização de embalagens plásticas 

oxi-biodegradáveis - OBP's. Vício de iniciativa. Município que falece de 

interesse local para legislar sobre o assunto. Precedentes do Colendo Órgão 

Especial. Ação julgada procedente" (ADI 0121448-57.2011.8.26.0000, Rei. 

Des. Cauduro PadinJ. 02/05/2012). 

"Ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei - Lei Municipal de Mogi das 

Cruzes que regulamenta o uso de embalagens biodegradáveis em 

estabelecimentos comerciais no município de Mogi das Cruzes - Governo do 

Estado de São Paulo que já havia vetado Projeto de Lei Estadual no mesmo 

sentido - Matéria, portanto, já definida a nível Estadual que não pode ser 

objeto de Lei Municipal por ofensa ao princípio da distribuição de 

Competências — Ação julgada procedente com declaração de 

inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 6.106/08, de Mogi das Cruzes" 

(ADI 0230259-82.2009.8.26.000, Rei. Des. Marrey Uint, j . 12/03/2012). 

"DIREITO CONSTITUCIONAL - AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL - OBRIGAÇÃO DE 

SUBSTITUIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS POR BIODEGRADÁVEIS -

Ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei n° 0303908-12.2011.8.26.0000 
Voto n° 22413 
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CRIAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO E OBRIGAÇÕES CORRELATAS -

SEPARAÇÃO DE PODERES - VÍCIO DE INICIATIVA - EXISTÊNCIA -

INCONSTITÜCIONALIDADE VERIFICADA - É inconstitucional a Lei 

Municipal de Rio Claro 3.977, de 09 de setembro de 2009, de origem 

parlamentar, que 'dispõe da obrigatoriedade no âmbito do Município de Rio 

Claro da utilização de embalagens plásticas oxibiodegradáveis, biodegradáveis 

e compostaveis', sob fiscalização e sanção pelo Executivo, criando-lhe várias 

obrigações, porque traduz ingerência na competência exclusiva do Prefeito 

pelo Poder Legislativo, pois àquele cabe organizar e executar todos os atos de 

administração municipal, notadamente os serviços públicos - Ademais, cria 

despesa sem indicação de fonte de receita - Violação dos arts. 5°, 25, 47, II e 

144 da Constituição Estadual - Jurisprudência deste Órgão Especial - Ação 

procedente." (ADI 0121444-20.2011.8.26.0000, Rei. Des. Xavier de Aquino, j . 

01/02/2012). 

"Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Municipal n° 8.470, de 16 de maio 

de 2008, de Sorocaba. Determinação de utilização de embalagens 

oxibiodegradáveis e/ou biodegradáveis no acondicionamento de produtos 

comercializados nos estabelecimentos comerciais do Município, com prazo de 

adaptação ao novo regramento e imposição de sanções administrativas. 

Possibilidade de controle pelo Tribunal Estadual, em razão da quebra dos 

princípios da repartição de competências e do pacto federativo estabelecidos 

nas Constituições Federal e Estadual, dada a abrangência do art 144, da CE. 

Proposição remissiva. Parâmetro idôneo para o controle de 

constitucionalidade pelos Tribunais Estaduais. Matéria ambiental, de 

competência legislativa concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal, 

em razão da predominância dos interesses nacionais e regionais. Competência 

legislativa exclusivamente suplementar do Município. Inconstitucionalidade 

declarada. Ação procedente." (ADI 9031863-06.2009.8.26.0000, Re!. Des. José 

Roberto Bedran, j . 23/11/2011). 

"Ação Direta de Inconstitucionalidade - Proposição pelo Sindica/o da 

Indústria de Material Plástico contra lei municipal que determina aos 

estabelecimentos comerciais que utilizem para o acondicionamento de 

produtos embalagens plásticas oxibiodegradáveis ou reutilizâveis 

Ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei n° 0303908-12.2011.8.26.0000 r \ 
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Preliminarmente, anote-se a possibilidade de o Município legislar sobre 

proteção ao meio ambiente, mas de forma a suplementar a lei federal e a 

estadual no que couber e não exclusiva ou concorrentemente com a União e 

Estados - Na hipótese, verifica-se que foram editadas regras pelo Município 

como se este estivesse no exercício de competência exclusiva - Outrossim, 

ressalte-se que o art. 144 da Constituição Estadual ordena que os Municípios, 

ao se organizarem, deverão atender aos princípios da Constituição Federal e, 

destarte, não obedecida esta premissa há ofensa ao principio federativo e, 

portanto, afronta ao citado dispositivo da Constituição do Estado -

Competência para a ação, portanto, do Tribunal de Justiça 

ínconstitucionalidade da norma - Reconhecimento - Precedentes do Órgão 

Especial." (ADI 0121455-49.2011.8.26.0000, Rei. Des. Walter de Almeida 

Guilherme, j . 23/11/2011). 

"AÇÃO DIRETA DE ÍNCONSTITUCIONALIDADE - Lei n° 3.338, de 28 de 

outubro de 2009, do Município de Cubatão, de iniciativa parlamentar, que 

dispõe sobre o uso de sacolas plásticas biodegradáveis para acondicionamento 

de produtos e mercadorias, a serem utilizadas nos estabelecimentos comerciais 

na cidade de Cubatão - Definição de penalidades para o descumprimento da 

norma Pressuposição de prestação de serviço público para a fiscalização do 

cumprimento da norma, incorrendo em aumento da despesa pública - Vicio de 

iniciativa - Inteligência do artigo 61, § f, inciso II, letra "b", da Constituição 

do Brasil de 1988, e artigo 47, II, da Constituição do Estado de São Paulo, 

aplicáveis aos Municípios de acordo com o artigo 144 da Carta Bandeirante -

Violação ao princípio da separação de poderes - Criação de despesas sem a 

indicação dos recursos necessários - Afronta do disposto nos artigos 25 e 176, 

I, da Constituição Bandeirante - Ação procedente, com efeito ex tunc." (ADI 

0121477-10.2011.8.26.0000, Rei. Des. José Reynaldo, j . 16/11/2011). 

"AÇÃO DIRETA DE ÍNCONSTITUCIONALIDADE - Município de São 

Vicente - Lei Municipal n° 2.483-A, de 24 de setembro de 2010, que dispôs 

sobre a obrigatoriedade do fornecimento aos consumidores, por parte de 

estabelecimentos comerciais do Município, de embalagens biodegradáveis, 

para o transporte de produtos e mercadorias em geral, em substituição aos 

sacos e sacolas de plásticos convencionais - Liminar concedida - Ato de gestão, 

ionalidade de Lei n° 0303908-12.2011.8.26.0000 V A 
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competência privativa do Poder Executivo - Vício de iniciativa - Princípio de 

separação dos poderes - Violação os artigos aos artigos 5o; 47, incisos II e XI, 

e 144, todos da Constituição Estadual - Inconstitucionaíidade decretada." 

(ADI 0547881-67.2010.8.26.0000, Rei. Des. Samuel Júnior, j . 27/07/2011). 

"Ação direta de inconstitucionaíidade. Lei Municipal n° 4.873/2009, de 

Caçapava, que proíbe a utilização de embalagens, sacos e sacolas plásticas nos 

estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviço e similares, 

que não sejam biodegradáveis ou oxidegradáveis, prevendo o prazo de 12 

(doze) meses para a adaptação e fixando as sanções administrativas pelo 

descumprimento. Violação da regra de discriminação de competências da 

Constituição Federal, base do princípio federativo, e, em conseqüência, 

violação do art. 144 da Constituição do Estado de São Paulo, regra jurídica 

remissiva daquela discriminação. Ação procedente." (ADI 9031864-

88.2009.8.26.0000, Rei. Des. Borís Kauffinann, j . 30/03/2011). 

Desse modo, ainda que existam posicionamentos 

divergentes, verifica-se que a jurisprudência deste C. Órgão Especial já se firmou 

no sentido da inconstitucionaíidade de leis municipais que dispõem sobre a 

utilização de embalagens, sacos ou sacolas plásticas em estabelecimentos 

comerciais ou industriais. 

O primeiro fundamento para sustentar a procedência da 

ação consiste no vício de iniciativa. A norma em comento se originou de projeto 

de lei de autoria de vereador, quando é certo que somente poderia ser iniciada 

pelo Prefeito do Município. A esse respeito, firmou-se nesse Colendo Órgão 

Especial a tese de que "a imposição de fiscalização e de aplicação de 

sanções administrativas aos particulares configura invasão de competência 

do Poder Executivo"1. 

' - Ação Direta de Inconstitucionaíidade n° 0323874-92.2010.8.26.0000, rei. Des. Campos Mello, j . 
09.02.2011, com votação unânime da qual participei. No mesmo sentido: AD1N n° 155.736-0/5, rei. Des. 
Maurício Vidigal, j . 25.11.2009; ADIN n° 148.303-0, rei. Des. Ivan Sartori, j . 30.04.2008. 

Ação Direta de Inconstitucionaíidade de Lei n° 0303908-12.2011.8.26.0000 
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Ademais, já expressei meu entendimento em declaração de 

voto proferida por ocasião do julgamento da ADI n. 0230259- 82.2009.8.26.00002 

no sentido de que a competência comum conferida aos Municípios é, na verdade, 

a administrativa, e não a legislativa. Ou seja, o rol de competências contido do art. 

23 da Constituição da República diz respeito à execução das políticas públicas, 

que cabe, de forma comum, tanto à União, quanto aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios. E, dentre elas, a incumbência de: "Vi - proteger o meio 

ambiente e combater a poluição em qualquer das suas formas". 

Impende ainda ressaltar que a competência legislativa 

concorrente prevista no art. 24, da Constituição da República, foi atribuída 

apenas à União, aos Estados e ao Distrito Federal. 

Na esfera municipal, a competência legislativa encontra-se 

prevista no artigo 30, incisos I e II, da Constituição da República. 

O inciso I trata da competência para "legislar sobre assuntos 

de interesse local" e nesse aspecto a evolução da doutrina e da jurisprudência 

vem apontando critérios para definir essa cláusula aberta. Tem-se firmado, assim, 

que o interesse local diz respeito às matérias que, porventura, adquiram 

configurações peculiares em tal ou qual Município, por aplicação do princípio da 

predominância do interesse. Igualmente, vai se firmando o entendimento de que o 

interesse local guarda estreita relação com o âmbito territorial. Tudo o que 

ultrapassar esses dois limites estará, portanto, fora da incidência do inciso I do 

art. 30. 

1 Rei. Des. Marrey tlint, j . 12/03/2012. 

Ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei n° 0303908-12.2011.8.26.0000 
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Paralelamente, o inciso II do mesmo artigo preceitua que 

compete aos Municípios "suplementar a legislação federal e a estadual no que 

couber". 

Sobre o tema, Alexandre de Moraes explica que "a 

Constituição Federal prevê a chamada competência suplementar dos 

municípios, consistente na autorização de regulamentar as normas 

legislativas federais ou estaduais, para ajustar sua execução a 

peculiaridades locais, sempre em concordância com aquelas e desde que 

presente o requisito primordial de fixação de competência desse ente 

federativo: interesse local3". 

E, inexistindo lei da União ou do Estado versando sobre o 

tema, seria possível ao Município legislar nesses limites, desde que presente, 

também nesse caso, o interesse local. 

Sobre o assunto, Uadi Lammêgo Bulos leciona que, "caso a 

União não regulamente, por meio de normas gerais, as matérias do art. 24 

do Texto Maior, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem suprir 

tal inércia legislativa. (...) a municipalidade poderá suprir os vazios e 

omissões dos legisladores federal e estadual, inclusive quanto aos 

assuntos dispostos no art. 24. Dois são os requisitos para o exercício dessa 

especial tarefa de índole federativa: (i) acatamento aos modelos federal 

(Constituição da República) e estadual (textos constitucionais dos Estados-

membros); (ii) rigorosa obediência ao princípio da predominância do 

interesse local. Deveras, apenas as necessidades imediatas do Município 

(interesses locais) sujeitam-se ao crivo da competência suplementar, ainda 

" - MORAES. Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 7. Ed. São 
Paulo: Atlas, 2007. p. 731. r 
Ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei n° 0303908-12.2011.8.26.0000 \( 
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que a satisfação delas se projete nos planos dos Estados-membros 

(interesse regional) e até da União (interesse federal). Ora, o poder 

supletivo, conferido pela Carta de 1988 às municipalidades, não serve de 

reduto para desvios de competências ou invasões inconstitucionais de 

atribuições. Possui um destino certo e incontestável: impedir que a inércia 

legislativa da União prejudique a vida do Município, paralisando serviços 

imprescindíveis, tais como transporte coletivo, polícia das edificações, 

vigilância sanitária de restaurantes e similares, coleta de lixo, ordenação e 

uso do solo urbano, dentre outros temas que dizem respeito ao interesse 

local4". 

Porém, o caso concreto não se subsume a nenhum dos dois 

incisos. 

O inciso I não incide na espécie porque, embora 

inegavelmente seja interesse também do Município o de zelar pela preservação 

do meio ambiente, não há nisso o caractere da preponderância em seu favor. 

Portanto, inexistindo qualquer peculiaridade no Município de Marília envolvendo o 

tema, tem-se que ele transcende o interesse local. 

Nem incide o inciso II, porque o Estado já legislou sobre a 

matéria. Assim, em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade de lei 

semelhante do Município de Santos, fundamentou-se que "é, pois, claro o 

conflito entre a norma municipal impugnada e a política desenvolvida no 

Estado, calcada na reciclagem em razão da insuficiência de estudos 

técnicos sobre a segurança ambiental dos sacos plásticos 

oxibiodegradaveis ou biodegradáveis e, por assim, ser, inconstitucional por 

4 - BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 6. Ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 974-975 

Ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei n° 0303908-12.20I l.8.26.0000 \ \ 
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violação da regra constitucional estadual remissiva do art. 144, traduzida na 

quebra dos princípios federativos e da repartição de competências5". 

Em outro caso, referente a uma lei de mesmo teor do 

Município de Jundiaí, restou fundamentado: "Conforme muito bem acentuado 

pelo eminente relator sorteado, tal lei viola a Constituição Federal, 

especificamente os arts. 24, VI e 30,1, por, sem cuidar de matéria de peculiar 

interesse do município, invadir competência legislativa da União e do 

Estado. (...) No caso, o interesse em jogo (preservação do meio ambiente) 

não pode ser considerado como predominante no âmbito municipal. Trata-

se, na verdade, de assunto de concorrente interesse regional e nacional, 

conforme deixou claro a própria Lei Maior ao enquadrar a matéria na 

competência legislativa concorrente da União, Estados e Distrito Federal 

(art. 24, VI, da CF/88). À União é atribuída a competência legislativa para a 

produção de normas gerais, deixando aos demais entes da federação a 

competência suplementar. Ou seja, cabe à legislação federal os princípios e 

regras de condução da questão ambiental do País, que deve ser 

especificada pelos Estados. Distrito Federal e Municípios - estes quando 

referir-se à parcela de interesse predominantemente local e nunca contrária 

à regulamentação federal ou estadual"6. 

Balizada assim a controvérsia constitucional, conclui-se que 

ao Município era lícito regulamentar a legislação estadual, conferindo-lhe maior 

concretude, disciplinando seus pormenores, adaptando a vida prática da 

Municipalidade aos ditames oriundos de legislação editada pelo Estado de São 

Paulo em competência suplementar. Mas, de forma alguma, era-lhe permitido 

5 - TJSP, Órgão Especial, ADIn n° 0277485-49.2010.8.26.0000, rei. Des. Ribeiro dos Santos, j . 14.12.2011. 
Excerto extraído da declaração de voto do e. Des. José Roberto Bedran. 
6 - TJSP, Órgão Especial, ADIn n° 0230256-30.2009.8.26.0000, rei. designado Des. José Roberto Bedran, j . 
03.02.2011. L 
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fixar diretrizes contrárias ou simplesmente diferentes àquelas já estabelecidas 

pelos outros entes federados. 

Ora, se o Estado de São Paulo já editou normas 

concernentes à proteção ambiental, nada dispondo sobre a obrigação ou a 

proibição do uso de sacolas plásticas, nem diferenciando umas das outras, 

descabe aos Municípios imiscuírem-se na edição de linha diversa, como o fez o 

Município de Marítia. 

Oportunamente, deverá a Câmara Municipal de Marília ser 

comunicada, na forma do artigo 90, § 3o, da Constituição Estadual. 

3. Ante o exposto, julga-se procedente a ação para o fim 

de declarara inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 7.281/2011 de Marília. 

ARTUR MARQUES DA SILVAlí 

Desembargador 

Ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei n° 0303908-12.201 i .8.26.0000 
Voto n° 22413 
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VOTO N° 2 0 . 9 3 7 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 

0303908-12.2011.8 .26.0000 - SÃO PAULO 

Requerente: SINDICATO DA INDÚSTRIA DE MATERIAL 

PLÁSTICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Requeridos: PREFEITO e PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MARÍLIA 

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO 

Vistos etc. 

Ouso divergir da Douta Maioria, por entender , 
n a hipótese, que a Ação Direta de Inconsti tucionalidade 
era improcedente. 

O feito é recorrente nes te C. Órgão Especial e 
evidencia a a tenção contemporânea que o problema 
ambiental es tá a merecer, sobretudo no âmbito dos 
municípios paul is tas . 

Deriva e s sa ênfase da tutela do meio ambiente 
saudável , primeiro direito intergeracional expressamente 
consagrado no Pacto Fundante de 1988, impõe u m novo 
raciocínio hermenêutico ao Estado-juiz. O const i tuinte 
cometeu ao Poder Público defender e zelar pelo meio 
ambiente saudável, pa r a a tender a s presentes e fu turas 
gerações. Diante da hierarquia axiológica desse direito 
fundamental , res ta supe rada a ques tão formal da 
iniciativa. Essa a interpretação imposta pelo fenômeno 
hoje conhecido por constitucionalismo contemporâneo. 

AÇÁO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 0303908-12.2011 - SÃO 
PAULO ~ VOTO N° 20.937 
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A lei questionada frui de legitimidade, por 
decorrer de uma política pública de defesa do meio 
ambiente, da qual o Município não pode estar ausente. E 
no âmbito do Município, o poder encarregado de fazer leis 
é a Câmara de Vereadores. 

No mais, deixou de vigorar neste Colegiado o 
princípio da presunção de inocência? Sobre ele disserta 
GILMAR FERREIRA MENDES: "Ressalta-se, por um lado, 
que a supremacia da Constituição impõe que todas as 
normas jurídicas ordinárias sejam interpretadas em 
consonância com seu texto. Em favor da admissibilidade 
da interpretação conforme a Constituição, milita também a 
presunção da constitucionalidade da lei, fundada na idéia 
de que o legislador não poderia ter pretendido votar lei 
inconstitucional"1. 

Não é diferente a postura de PAULO 
BONAVIDES: *A conformidade da lei com a Constituição 
não consiste apenas em verificar formalmente se a lei está 
de acordo com a regra suprema, mas em determinar 
também a compatibilidade material, por onde resulta que 
um conteúdo inequívoco ou incerto da lei será aferido por 
igual pelo conteúdo da norma constitucional As normas 
constitucionais, como assinala Hesse, não são apenas 
normas de exame (Prüfungsnormen), mas normas 
materiais (Sachnormen) de aferição do teor da lei 
ordinária. A unidade da ordem jurídica e o sistema de 
valores de que o ordenamento jurídico se acha impregnado 
são elementos decisivos no aferir materialmente a 
constitucionalidade dos atos normativos mediante o 
emprego do método de interpretação conforme a 
Constituição"2. 

1 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição Constitucional. O controle abstrato de 
normas no Brasil e na Alemanha. São Paulo: Editora Saraiva, 1996, p. 270. 
2 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 9 a ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2000, p . 478. 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 0303908-12 .2011 - SÃO 
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O Município é entidade da Federação, o que 
não ocorre na maior parte das Federações existentes no 
planeta. Essa opção do constituinte de 1988 não foi gesto 
retórico, desprovido de significado. A reforçar a tese 
tantas vezes defendida por André Franco Montoro, 
saudoso Mestre de Introdução ã Ciência do Direito da 
PUC-São Paulo, para quem "as pessoas não moram na 
União, nem no Estado: residem no Município". 

A lei inquinada atende ao interesse difuso e 
coletivo de todos os munícipes, hoje beneficiados pelo 
saudável protagonismo de seus legisladores. 

A regra neste Colegiado tem sido fulminar de 
inconstitucionalidade a quase totalidade de atos 
normativos produzidos pelo Parlamento local. Parcela 
considerável das ações diretas de inconstitucionalidade 
reconhece vício formal, além das máculas materiais. 

A constatação é a de que de nada valeu - ou foi 
resultado de mero exercício retórico - a inclusão do 
Município como entidade da Federação a partir de 1988. 
A rigidez na análise das atribuições torna o Legislativo 
Municipal mero homologador das políticas públicas 
tomadas pelo Executivo, que concentra todos os poderes, 
competências e prerrogativas. 

Esse vezo emasculou a função que 
Montesquieu chamava de "caixa de ressonância das 
aspirações populares". O edil é um legislador que nada 
pode e ao qual resta concordar ou repudiar as iniciativas 
normativas do Executivo. 

Tornou-se rotineiro extirpar do ordenamento 
inúmeras proposições úteis, democratizantes e benéficas 
à facilitação do convívio social. Basta invocar vício de 
iniciativa e, em concreto, decreta-se o esvaziamento das 
Câmaras Municipais. 

Assim, ainda que ao final prevaleça posição 
formalista em relação a eventual inconstitucionalidade 
por vício de iniciativa da norma em discussão, nada 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 0303908-12 .2011 - SAO 
PAULO - VOTO N° 20.937 
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impede que esta seja sanada e, pela via certa, seja 
promulgada a legislação em benefício do meio ambiente, 
a beneficiar toda a coletividade de Marília. 

Assim, de rigor a improcedência da ação, 
adotados, ademais, os substanciosos argumentos da 
Douta Procuradoria Geral da Justiça, sempre zelosa e 
combativa na defesa do direito fundamental ao meio 
ambiente saudável. 

Por esses fundamentos é que^õ meu voto 
julgava improcedente a presente ^ a ç ã o direta de 
inconstitucionalidade. 

RENATO NALINI 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 0303908-12 .2011 - SÃO 
PAULO - VOTO N° 20.937 
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de 

Inconstitucionalidade nº 0121480-62.2011.8.26.0000, da Comarca de São 

Paulo, em que é autor SINDICATO DA INDÚSTRIA DE MATERIAL PLÁSTICO 

DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, JULGARAM A AÇÃO 

IMPROCEDENTE, CASSADA A LIMINAR. FARÃO DECLARAÇÃO DE VOTO 

OS EXMOS. SRS. DES. EVARISTO DOS SANTOS E JOÃO NEGRINI.", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

JOSE RENATO NALINI (Presidente), TRISTÃO RIBEIRO, ADEMIR 

BENEDITO, NEVES AMORIM, JOSÉ DAMIÃO PINHEIRO MACHADO 

COGAN, EROS PICELI, ELLIOT AKEL, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, 

PÉRICLES PIZA, MÁRCIO BARTOLI, LUIZ AMBRA, FRANCISCO CASCONI, 

PAULO DIMAS MASCARETTI E VANDERCI ÁLVARES, julgando a ação 

improcedente, cassada a liminar; E ANTONIO CARLOS VILLEN, LUIZ 

ANTONIO DE GODOY, JOÃO NEGRINI (com declaração), NUEVO CAMPOS, 

GUERRIERI REZENDE, XAVIER DE AQUINO, FERREIRA RODRIGUES, 

EVARISTO DOS SANTOS (com declaração), JOÃO CARLOS SALETTI e 

ROBERTO MORTARI julgando a ação procedente.

São Paulo, 1 de outubro de 2014.

Arantes Theodoro 
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE       0121480-62.2011.8.26.0000

AUTOR Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado de São 

Paulo

RÉUS Presidente da Câmara Municipal de São Paulo e Prefeito do 

Município de São Paulo

VOTO Nº 24.398 

EMENTA  Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

Lei nº 15.374/2011, do Município de São Paulo, que proíbe o fornecimento 

de sacolas plásticas pelo comércio fora das situações nela indicadas. 

Preliminares de inépcia da petição inicial e de impossibilidade jurídica do 

pedido afastadas. Exame da conveniência da proibição que foge do 

âmbito da atuação judicial. Alegação de ofensa à competência privativa 

da União e Estados para dispor sobre meio ambiente. Diploma que, no 

entanto, não instituiu norma jurídica sobre meio ambiente, apenas dispôs 

sobre prática destinada a preservá-lo, nos limites do interesse local e 

exatamente como lhe cabia em atenção à disciplina constitucional 

previamente traçada e a Política de Meio Ambiente. Ação improcedente.

Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade da 

Lei nº 15.374, de 18 de maio de 2011, do Município de São Paulo, que “dispõe 

sobre a proibição da distribuição gratuita ou venda de sacolas plásticas a 

consumidores em todos os estabelecimentos comerciais” daquela localidade.

Na petição inicial o autor afirma que o referido 

diploma contraria os artigos 5º, 25, 47 incisos II e XI, 152 incisos I, III e IV, 154 

inciso IV e 193 incisos XX e XXI da Constituição do Estado de São Paulo.
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Assim, ele sustenta que no tocante ao meio 

ambiente a competência legislativa é concorrente entre a União e os Estados, 

restando aos Municípios apenas cumprir a legislação estadual ou federal e 

regulamentar certas questões, só podendo adotar medidas em ação conjunta e 

coordenada com aqueles entes.

Ao lado disso o autor alega que a referida lei 

interfere na Administração Pública, institui despesa sem previsão orçamentária 

e prevê de modo genérico a aplicação de penalidades, não proporcionado 

adequada gradação conforme a gravidade da infração, o porte econômico do 

infrator, a conduta e o resultado.

Por fim, o promovente enfatiza que ante a natureza 

do tema a edição da lei reclamava a realização de debate com todos os 

segmentos envolvidos, assim como eventual estudo de impacto ambiental, isso 

de modo a cumprir exigência constitucional. 

A ação foi originalmente distribuída ao 

Desembargador Luiz Pantaleão, que concedeu liminar para suspender a 

eficácia da lei, decisão contra a qual foram interpostos agravos regimentais, ao 

final improvidos.

O Prefeito do Município de São Paulo prestou 

informações, tendo apontado a inépcia da inicial e quanto ao mais postulado a 

improcedência da ação, isso ao argumento de que se cuida de competência 

concorrente e que cabe ao município dispor sobre matéria de interesse local.

O Presidente da Câmara Municipal igualmente 

prestou informações, tendo requerido a extinção do processo pelo 

reconhecimento da inépcia da inicial ou impossibilidade jurídica do pedido e, 

ao lado disso, sustentado a competência do Município para legislar sobre 

matéria ambiental.

O Procurador Geral do Estado e a Procuradoria 
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Geral de Justiça manifestaram-se pela improcedência da ação.

É o relatório.

I Não é o caso de reconhecer inépcia da inicial.

Isto porque, como ressalta o douto Subprocurador-

Geral de Justiça, aquela peça traz clara indicação do ato normativo 

impugnado, bem como das razões pelas quais o autor pugna pelo 

reconhecimento da inconstitucionalidade.

Tanto assim que os réus não tiveram dificuldade em 

apresentar substancial manifestação pela improcedência da ação.

Tampouco se há de dizer caracterizada a 

impossibilidade jurídica do pedido.

Ante a previsão dos artigos 125 § 2º da Carta 

federal e 144 da Constituição paulista, o exame da constitucionalidade em 

casos como o presente há de ocorrer por meio do confronto entre a lei 

impugnada e a Constituição estadual.

Portanto, mostra-se incognoscível alegação de 

contrariedade a dispositivos infraconstitucionais, assim como descabida 

indagação sobre a conveniência e oportunidade na edição da lei daquele teor.

Isto é, o exame da conveniência da proibição trazida 

pela lei foge do âmbito da atuação judicial.

E em nada desqualifica a propositura, nessas 

situações, a particularidade de o promovente ter apontado dispositivos da 

Constituição estadual que reproduzem texto da Carta federal, eis que isso não 
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retira da Corte estadual a incumbência de proceder ao controle de 

constitucionalidade da lei local.

O próprio Supremo Tribunal Federal assim 

reconheceu ao decidir a Reclamação oposta contra a decisão que nestes 

autos concedeu a liminar (Reclamação nº 13.818-SP, rel. Min. Ricardo 

Lewandowski, 28.4.2014), tendo o relator para tanto indicado, dentre os 

precedentes, julgado assim ementado:

“Controle concentrado de constitucionalidade de lei 

estadual ou municipal que reproduz norma da Constituição Federal de 

observância obrigatória pelos entes da Federação. Competência do Tribunal 

de Justiça, com possibilidade de interposição de recurso extraordinário se a 

interpretação conferida à legislação contrariar o sentido e o alcance de 

dispositivo da Carta Federal. Precedentes.” (AgRg-Suspensão de Liminar nº 10-

SP, rel. Min. Maurício Corrêa).

Por isso, ficam rejeitadas as objeções formais ao 

exame do mérito. 

II A propositura se volta contra a Lei nº 15.374, de 

18 de maio de 2011, do Município de São Paulo, de iniciativa parlamentar, que 

assim se apresenta:

“Art. 1º. Fica proibida a distribuição gratuita ou a 

venda de sacolas plásticas para os consumidores para o acondicionamento e 

transporte de mercadorias adquiridas em estabelecimentos comerciais no 

Município de São Paulo. 

Parágrafo único. Os estabelecimentos comerciais 

devem estimular o uso de sacolas reutilizáveis, assim consideradas aquelas 

que sejam confeccionadas com material resistente e que suportem o 

acondicionamento e transporte de produtos e mercadorias em geral. 
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Art. 2º. Os estabelecimentos comerciais de que trata 

o art. 1º ficam obrigados a afixar placas informativas, com as dimensões de 40 

cm x 40 cm, junto aos locais de embalagem de produtos e caixas 

registradoras, com o seguinte teor: 

"POUPE RECURSOS NATURAIS! USE SACOLAS 

REUTILIZÁVEIS". 

Art. 3º. O disposto nos arts. 1º e 2º desta lei deverá 

ser implementado até 31 de dezembro de 2011. 

Art. 4º. O disposto nesta lei não se aplica: 

I - às embalagens originais das mercadorias; 

II - às embalagens de produtos alimentícios 

vendidos a granel; e 

III - às embalagens de produtos alimentícios que 

vertam água. 

Art. 5º. Os fabricantes, distribuidores e 

estabelecimentos comerciais ficam proibidos de inserir em sacolas plásticas 

para o acondicionamento e transporte de mercadorias a rotulagem 

degradáveis, assim como as terminologias oxidegradáveis, oxibiodegradáveis, 

fotodegradáveis e biodegradáveis, e mensagens que indiquem suposta 

vantagem ecológica de tais produtos. 

Art. 6º O descumprimento das disposições contidas 

nesta lei sujeitará o infrator às penalidades previstas na Lei Federal nº 9.605, 

de 12 de fevereiro de 1998. 

Art. 7º. A fiscalização da aplicação desta lei será 

realizada pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. 

Art. 8º. As despesas com a execução desta lei 
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correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 

necessário. 

Art. 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.”

De pronto se vê que de inconstitucionalidade formal 

por vício de iniciativa a citada lei não padece.

Afinal, ela não dispõe sobre matéria pertinente a 

trato administrativo ou gestão da administração pública, temas para os quais a 

iniciativa de lei é da competência privativa do chefe do Executivo conforme 

decorre do § 2º do artigo 47 da Constituição paulista, aplicável aos municípios 

por força do artigo 144 do mesmo diploma.

Lembre-se que a regra no regime constitucional 

brasileiro é a livre iniciativa legislativa, cuidando-se de exceção a atribuição de 

competência privativa ao chefe do Executivo (art. 61 “caput” da Constituição da 

República), motivo pelo qual essas hipóteses não podem ser interpretadas de 

modo extensivo.

A edição da impugnada lei não se deu, portanto, em 

desrespeito à competência privativa do Executivo municipal e de modo a ferir, 

destarte, o princípio da separação de poderes (artigos 5º e 47 da Carta 

paulista).

Certo, ainda, que o aludido diploma não criou ou 

elevou despesa pública, o que torna inaplicável o artigo 25 da Constituição 

paulista, nem impôs à Administração ônus não compreendido nas atividades 

típicas do Executivo, no caso a incumbência de fiscalizar o cumprimento da lei 

por meio dos órgãos aos quais cabe o exercício do poder de polícia.

Tampouco se há de reconhecer hipótese de 

desconformidade com a competência temática.
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A Constituição da República confere à União, 

Estados e ao Distrito Federal competência para legislar sobre “produção e 

consumo”, “conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, 

proteção do meio ambiente e controle da poluição”, “proteção ao patrimônio 

histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico” (art. 24, incisos V, VII e VII).

Paralelamente a isso, ela outorga aos Municípios 

competência para “legislar sobre assuntos de interesse local” e “suplementar a 

legislação federal e a estadual no que couber” (artigo 30, incisos I e II). 

Ora, não repugna ao sistema constitucional concluir 

que essa faculdade conferida aos Municípios compreende a edição de lei que, 

motivada pelo particular interesse local e sem contrariar a disciplina traçada 

pela União ou Estado, venha a dispor sobre prática destinada a proteger o 

meio-ambiente naquela localidade.

Ao contrário, essa possibilidade se ajusta ao fato de 

a Constituição da República textualmente impor ao Poder Público, em todas as 

suas esferas, a incumbência de proteger e preservar o meio-ambiente, o que 

segundo o texto inclui “controlar a produção, a comercialização e o emprego 

de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a 

qualidade de vida e o meio ambiente” (artigo 225 inciso V).

Não por outro motivo a Lei Complementar federal nº 

140, de 8 de dezembro de 2011, que em cumprimento à Constituição dispõe 

sobre as “ações administrativas decorrentes do exercício da competência 

comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do 

meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à 

preservação das florestas, da fauna e da flora”, expressamente prevê que 

cabe aos Municípios, dentre outras atividades, “controlar a produção, a 

comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 

comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, na forma 

da lei.” (artigo 9º inciso XII). 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Além disso, a Lei federal nº 12.305/2010, que 

disciplina a “Política Nacional de Resíduos Sólidos”, manda que os Municípios 

promovam medidas destinadas a obter a “não geração, redução, reutilização, 

reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos.” (artigo 9º).

E ainda na linha do texto maior a Constituição 

paulista anuncia, de seu turno, que tanto ao Estado como aos Municípios cabe 

traçar normas que assegurem “o pleno desenvolvimento das funções sociais 

da cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes”, assim como “a 

preservação, proteção e recuperação do meio ambiente urbano e cultural” 

(artigo 180, incisos I e III).

Especificamente no capítulo destinado à proteção 

do meio-ambiente ela volta a anunciar que tais entes “providenciarão, com a 

participação da coletividade, a preservação, conservação, defesa, recuperação 

e melhoria do meio ambiente natural, artificial e do trabalho, atendidas as 

peculiaridades regionais e locais e em harmonia com o desenvolvimento social 

e econômico” (artigo 191). 

Similarmente à lei federal antes indicada, a Lei 

paulista nº 12.300/2006 também atribui aos Municípios a adoção de medidas 

que promovam “a prevenção da poluição mediante práticas que promovam a 

redução ou eliminação de resíduos na fonte geradora” e a “minimização dos 

resíduos por meio de incentivos às práticas ambientalmente adequadas de 

reutilização, reciclagem, redução e recuperação” (art. 2º, incisos IV, V e VI).

Ora, a lei aqui impugnada se inseriu nesse contexto.

Isto é, ao vedar o fornecimento de sacolas plásticas 

nas situações lá indicadas o Município não instituiu norma sobre meio 

ambiente, apenas dispôs sobre prática destinada a preservá-lo, exatamente 

como lhe cabia em atenção à disciplina constitucional previamente traçada 
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pela União e o Estado.

Ao assim agir, portanto, o Município não 

desconsiderou a competência normativa atribuída àqueles entes, mas antes 

lhe deu cabal atendimento e sem extrapolar os limites do interesse local.

No sentido ora indicado ainda recentemente decidiu 

este Órgão Especial, como mostra acórdão assim ementado:

 “Ação Direta de Inconstitucionalidade Lei Municipal 

nº 7.076, de 11 de dezembro de 2012, do Município de Guarulhos. 

Estabelecimento de normas para destinação ambientalmente adequada de 

garrafas e embalagens plásticas. A regulação de matéria relacionada à 

preservação do meio ambiente compete supletivamente ao município que, ao 

fazê-lo, não invade competência da União ou do Estado. Por outro lado, nessa 

matéria não há reserva de iniciativa legislativa por parte do Poder Executivo, 

podendo, pois, o Poder Legislativo dispor a respeito, por iniciativa própria, 

criando normas impositivas a particulares, cuja fiscalização do cumprimento 

fica a cargo do Poder Executivo, no exercício regular de seu poder de polícia. 

Ação improcedente Constitucionalidade reconhecida.” (ADIN n.º 0026426-

98.2013.8.26.0000, rel. Des. Itamar Gaino, julgado em 2 de abril de 2014).

Por outro lado, nem é caso de dizer que a aludida 

lei afigura-se inconstitucional por contrariar o princípio da liberdade econômica, 

eis que a Constituição federal (artigo 170 § único) e a Constituição estadual 

(artigos 180 a 183) anunciam que tal liberdade não é absoluta.

Especificamente acerca do tema assim já se 

manifestou o Supremo Tribunal Federal:

“(...) A atividade econômica não pode ser exercida 

em desarmonia com os princípios destinados a tornar efetiva a proteção ao 

meio ambiente. A incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida 

por interesses empresariais nem ficar dependente de motivações de índole 
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meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a atividade 

econômica, considerada a disciplina constitucional que a rege, está 

subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que privilegia a "defesa do 

meio ambiente" (CF, art. 170, VI), que traduz conceito amplo e abrangente das 

noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio 

ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laboral. Doutrina. Os 

instrumentos jurídicos de caráter legal e de natureza constitucional objetivam 

viabilizar a tutela efetiva do meio ambiente, para que não se alterem as 

propriedades e os atributos que lhe são inerentes, o que provocaria inaceitável 

comprometimento da saúde, segurança, cultura, trabalho e bem-estar da 

população, além de causar graves danos ecológicos ao patrimônio ambiental, 

considerado este em seu aspecto físico ou natural.” (ADI nº 3540 MC/DF, rel. 

Ministro Celso de Mello, j. em 01.9.2005).

Tampouco pelos demais argumentos a ação 

procede.

A assertiva de que a referida lei havia de ser 

precedida de estudo de impacto ambiental não tem sentido, já que como se 

vê no artigo 192 da Constituição do Estado tal se mostra de rigor apenas para 

o licenciamento “de obras, atividades, processos produtivos e 

empreendimentos e a exploração de recursos naturais”, o que não é o caso.

Nem se há de reconhecer que a impugnada lei feriu 

os princípios da tipicidade, razoabilidade e proporcionalidade ao dispor sobre 

penalidades.

Isto porque quanto a tal aspecto ela mandou 

observar o disposto na Lei federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 

diploma denominado “Lei de Crimes Ambientais”, que elenca as infrações 

penais e administrativas e disciplina as respectivas sanções, inclusive quanto 

aos pontos indicados pelo autor.
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Em suma, motivo algum existe para se concluir pela 

inconstitucionalidade da citada Lei nº 15.374, de 18 de maio de 2011.

Por isso, julga-se improcedente a ação, ficando 

insubsistente a liminar.

         (assinado digitalmente)

ARANTES THEODORO

                Relator
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ADIn nº 0.121.480-62.2011.8.26.0000 – São Paulo
Voto nº 31.283
Autor: SINDICATO DA INDÚSTRIA DE MATERIAL PLÁSTICO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO
Réu: PRESIDENTE DA CÂMARA DE SÃO PAULO E PREFEITO DO MUNICÍPIO 
DE SÃO PAULO
Rel. Des. ARANTES THEODORO  Voto nº 24.398

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

1. Relatório já nos autos.

2. Entendo procedente a ação.

O Município de São Paulo, com a Lei nº 15.374, de 18.05.11, proíbe a 
distribuição e a venda de sacolas plásticas para acondicionamento e transporte de 
mercadorias adquiridas em estabelecimentos comerciais, bem como impõe o estímulo 
ao uso de sacolas reutilizáveis, nos seguintes termos:

“Art. 1º Fica proibida a distribuição gratuita ou a venda de sacolas 
plásticas para os consumidores para o acondicionamento e transporte de 
mercadorias adquiridas em estabelecimentos comerciais no Município de São 
Paulo.”

“Parágrafo único. Os estabelecimentos comerciais devem estimular o 
uso de sacolas reutilizáveis, assim consideradas aquelas que sejam 
confeccionadas com material resistente e que suportam o acondicionamento e 
transporte de produtos e mercadorias em geral.”

“Art. 2º Os estabelecimentos comerciais de que trata o art. 1º ficam 
obrigados a afixar placas informativas, com as dimensões de 40cm x 40cm, 
juntos aos locais de embalagem de produtos e caixas registradoras, com o 
seguinte teor:”

“'POUPE RECURSOS NATURAIS! USE SACOLAS REUTILIZÁVEIS'.”
“Art. 3º O disposto nos arts. 1º e 2º desta lei deverá ser implementado 

até 31 de dezembro de 2011.”
“Art. 4º O disposto nesta lei não se aplica:”
“I  às embalagens originais da mercadoria;”
“II  às embalagens de produtos alimentícios vendidos a granel; e”
“III  às embalagens de produtos alimentícios que vertam água.”
“5º Os fabricantes, distribuidores e estabelecimentos comerciais ficam 

proibidos de inserir em sacolas plásticas para o acondicionamento e transporte 
de mercadorias a rotulagem degradáveis, assim como as terminologias 
oxidegradáveis, oxibiodegradáveis, fotodegradáveis e biodegradáveis, e 
mensagens que indiquem suposta vantagem ecológica de tais produtos.”
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“6º O descumprimento das disposições contidas nesta lei sujeitará o 
infrator às penalidades previstas na Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 
1998.”

“Art. 7º A fiscalização da aplicação desta lei será realizada pela 
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente.”

“Art. 8º As despesas com a execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.”

“Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.” (grifei  fls. 66). 

Com razão o autor.

Por diversos fundamentos a norma local não comporta subsistir. 
Diversos os motivos para reconhecer sua inconstitucionalidade.

a. Invade seara alheira quanto à competência legislativa.

Esse tem sido o entendimento deste C. Órgão Especial quanto ao ponto:

(1) ao examinar a Lei nº 3.288, de 03.10.11, de Itapeva, ao proibir o uso 
de sacos plásticos, assim dispôs:

“Assim, a competência municipal suplementa a legislação federal e 
estadual, no que couber, suprindo eventuais lacunas, não podendo, contudo, 
contrariá-las, notadamente nas matérias do artigo 24 da Constituição da 
República. Referido dispositivo constitucional elenca as matérias de 
competência legislativa concorrente, incluindo em seu inciso VI, a proteção ao 
meio ambiente e controle da poluição, cabendo, assim, à União, aos Estados e 
ao Distrito Federal legislar sobre esses temas.”

“Desse modo, o que se observa, no caso, é a invasão da espera de 
competência legislativa exclusivamente atribuída à União, Estados e Distrito 
Federal, valendo salientar que o interesse ora em discussão é de interesse 
nacional e regional e não predominantemente municipal. Bem por isso, em 
casos similares, este Colendo Órgão Especial já se pronunciou sobre a 
inconstitucionalidade de leis municipais que determinaram a substituição de 
sacolas plásticas usadas em estabelecimentos comerciais por embalagens oxi-
degradáveis ('sacolas ecológicas'), por implicarem usurpação da competência 
legislativa da União e do Estado.” (grifei  ADIn nº 
0004722-63.2012.8.26.0000  p.m.v. j. de 27.06.12  Rel. Des. KIOITSI 
CHICUTA). 

(2) ao apreciar a Lei nº 14.383, de 12.09.12, de Campinas, obrigando 
estabelecimentos comerciais ao uso de embalagens plásticas biodegradáveis ou sacolas 
reutilizáveis:

 
“A lei impugnada viola o princípio do pacto federativo.”
“Percebe-se claramente a invasão da esfera de competência legislativa, 
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exclusivamente atribuída à União, Estados e Distrito Federal, para tratar 
desta matéria, segunda a inteligência do inciso VI do artigo 24 da Constituição 
da República.” (grifei  ADIn nº 0224717-78.2012.8.26.0000  v.u. j. de 
27.03.13  Rel. Des. ANTONIO CARLOS MALHEIROS).

(3) ao decidir sobre a Lei nº 11.166, de 03.04.12, de São José do Rio 
Preto, obrigando estabelecimentos comerciais ao fornecimento de sacolas recicláveis 
aos seus cliente:

“E mais. No caso em apreço, cuida-se de matéria reservada à 
competência do Estado de São Paulo, pelo disposto no artigo 19 da 
Constituição Paulista e o artigo 24 da Constituição Federal. De acordo com 
tais artigos, somente os Estados podem legislar sobre matéria referente ao meio 
ambiente e relação de consumo (art. 24, IV e V, da CF).” (grifei  ADIn nº 
0070431-45.2012.8.26.0000  p.m.v. j. de 15.05.13  Rel. Des. GUERRIERI 
REZENDE). 

Também em outras oportunidades, entendendo haver usurpação de 
competência exclusiva da União (ou, quanto ao meio ambiente, concorrente tão somente 
com os Estados e o Distrito Federal) para legislar sobre proteção ao meio ambiente, 
defesa da saúde, consumo e trabalho, firmou-se a inconstitucionalidade de normas 
locais com semelhante teor (v.g. ADIn nº 0.102.923-90.2010.8.16.0000  por m. de v.  
j. de 05.06.13  Rel. Des. WALTER DE ALMEIRA GUILHERME; ADIn nº 
0.111.157-61.2012.8.26.0000  v.u.  j. de 27.03.2013  Rel. Des. FRANÇA 
CARVALHO e ADIn nº 0.117.625-41.2012-8.26.0000  por m. de v.  j. de 11.09.13  
Rel. Des. CASTILHO BARBOSA, dentre inúmeros outros arestos no mesmo sentido).

Inconstitucional a legislação, descabida sua manutenção.

Mas, não é só.

b. Padece a norma local de vício de iniciativa.

A sanção do Prefeito não inviabiliza o reconhecimento da 
inconstitucionalidade por vício de iniciativa (“A sanção do Governador do Estado à 
propositura legislativa não afasta o vício de inconstitucionalidade formal.”  STF  
grifei  ADI nº 2113/MG  DJ-e de 20.08.09  Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA). 

A Lei Municipal em apreço, em que pesem as doutas opiniões em 
contrário, é dominada pelo vício de iniciativa, fere a independência e separação dos 
poderes (“Artigo 5º - São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.”) e configura inadmissível invasão do 
Legislativo na esfera Executiva. 

Ensinam GILMAR FERREIRA MENDES e PAULO GUSTAVO 
GONET BRANCO, ao tratarem da iniciativa privativa do Presidente da República, 
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à luz do art. 61, § 1º, I e II, da Constituição Federal, reserva-se “... ao chefe do 
Executivo (reserva-se) a iniciativa de leis que fixem ou modifiquem (...) versem sobre 
organização administrativa...” (“Curso de Direito Constitucional”  Ed. Saraiva  2013 
 4.1.1.6.  p. 868).

Tal prerrogativa restou distribuída, na Constituição Bandeirante, por 
vários incisos de seu art. 47 (“Artigo 47 - Compete privativamente ao Governador, 
além de outras atribuições previstas nesta Constituição:”), sendo os mais pertinentes 
ao caso dos autos, os incisos II (“II  exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, 
a direção superior da administração estadual”); XI (“XI  iniciar o processo 
legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição;”) e XIV (“XIV  
praticar os demais atos de administração, nos limites da competência do Executivo;”), 
de observância necessária no âmbito Municipal também por imposição da Carta 
Paulista (art. 144 da Constituição Estadual  “Os Municípios, com autonomia 
política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica, 
atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.”).

Ora, por  organização administrativa  segundo JOSÉ DOS 
SANTOS CARVALHO FILHO, deve ser entendida aquela que “... resulta de um 
conjunto de normas jurídicas que regem a competência, as relações hierárquicas, a 
situação jurídica, as formas de atuação e o controle dos órgãos e pessoas, no exercício 
da função administrativa.” (“Manual de Direito Administrativo”  Ed. Atlas  2012  p. 
447).

No âmbito local, observa com a síntese dos doutos, HELY LOPES 
MEIRELLES:

“Em sua função normal e predominante sobre as demais, a Câmara 
elabora leis, isto é, normas abstratas, gerais e obrigatórias de conduta. Esta á 
sua função específica, bem diferenciada da do Executivo, que é a de praticar 
atos concretos de administração. Já dissemos  e convém se repita  que o 
Legislativo provê in genere, o Executivo in specie: a Câmara edita normas 
gerais, o prefeito as aplica aos casos particulares ocorrentes. Daí não ser 
permitido à Câmara intervir direta ou concretamente nas atividades 
reservadas ao Executivo, que pedem provisões administrativas especiais 
manifestadas em ordens proibições, concessões, permissões, nomeações, 
pagamentos, recebimentos, entendimentos verbais ou escritos com os 
interessados, contratos, realizações matérias da Administração e tudo o mais 
que se traduzir em atos ou medidas de execução governamental.” (grifei  
“Direito Municipal Brasileiro”  2013  17ª ed.  Ed. Malheiros  Cap. XI  1.2. 
 p. 631).

Embora não se admita interpretação extensiva de regra de exceção 
(“Matérias sujeitas à iniciativa legislativa reservada ao Chefe do Poder Executivo 
taxativamente previstas nos arts. 24, § 2º, 47, incisos XVII e XVIII, 166 e 174, da 
Constituição Estadual, não comportando qualquer ampliação, máxime por decorrência 
da atividade do legislador local”  ADIn nº 0.035.438-64.1998.8.26.0000  Rel. Des. 
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PAULO DIMAS MASCARETTI), não é possível restringir essa ressalva 
constitucional retirando dela a amplitude lá assegurada. A ela deve ser conferido o 
âmbito constitucional compatível com o prestígio à prerrogativa de Poder. Assim, não é 
a repercussão, a pertinência ou a conveniência e oportunidade da norma ou a ausência 
de custos em sua implementação, o critério a ser observado no exame em questão  
inconstitucionalidade. 

E a abrangência dela  reserva absoluta de iniciativa  é firmada pelas 
decisões do Colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo na 
apreciação de ADIn's contra leis locais de iniciativa parlamentar.

Identificou-se inconstitucionalidade, por vício de iniciativa na espécie 
organização administrativa, exatamente por fixar a regra local sanções e, 
consequentemente, impor ao Executivo a fiscalização das condutas vedadas, v.g. na Lei 
nº 12.342/10, de Ribeirão Preto, ao obrigar bares, restaurantes e estabelecimentos 
similares a instalarem dispensadores de fio dental (ADIn nº 
0.444.822-63.2010.8.26.0000  v.u. j. de 23.02.11  Rel. Des. CORRÊA VIANNA); na 
Lei nº 6.897/08 de Presidente Prudente, ao proibir o uso e consumo de cigarros e 
assemelhados em bares, restaurantes, lanchonetes e afins (ADIn nº 
0.222.712-88.2009.8.26.0000  v.u. j. de 30.09.09  Rel. Des. A. C. MATHIAS 
COLTRO); na Lei nº 2.447/10, de Santa Cruz do Rio Pardo, ao vedar o uso de cerol ou 
qualquer material cortante em linhas e fios utilizados para empinar pipas (ADIn nº 
0.305.037-86.2010.8.26.0000  j. de 16.02.11  Rel. Des. RIBEIRO DOS SANTOS); e 
na Lei nº 4.488/11, de Suzano, ao estabelecer prazo máximo para atendimento aos 
usuários das agências bancárias e demais estabelecimentos de crédito localizados 
naquele Município (ADIn nº 0.027.899-56.2012.8.26.0000  22.08.12  Rel. Des. 
SAMUEL JUNIOR), dentre inúmeros outros julgados.

Importante enfatizar que, em todos esses casos, o vício reside, sobretudo, 
na ingerência administrativa, caracterizada por imposição parlamentar de realizações 
materiais da Administração (fiscalizar, apurar infrações e lançar sanções  art. 7º).  

Ora, a inconstitucionalidade é patente. 

Há inadmissíveis atribuições a órgão municipal. 

c. Falta de indicação dos recursos disponíveis.

Finalmente, embora mínimas, razoável identificar no questionável 
proceder, a inequívoca geração de despesas (ônus ao erário, sem a necessária 
indicação da fonte de custeio), na medida em que o cumprimento da lei, como posto, 
demanda recursos materiais e humanos. 

Disposição constitucional é clara quanto ao ponto:

“Art. 25. Nenhum projeto de lei que implique a criação ou aumento de 
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despesa pública será sancionado sem que dele conste a indicação dos recursos 
disponíveis, próprios para atender aos novos encargos.” (grifei).

Deixou a norma questionada de indicar a fonte de custeio para atender 
as determinações feitas.

Não basta, para tanto, referência genérica constante do art. 8º da 
questionada lei local (“As despesas com a execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.”  fls. 66), como 
reiteradamente aqui julgado (ADIn nº 0.186.864-35.2012.8.26.0000  j. de 08.05.13  
Rel. Des. CAUDURO PADIN; ADIN nº 0.039.795-62.2013.8.26.0000  j. de 12.06.13 
 Rel. Des. ENIO ZULIANI; ADIn nº 0.084.460-66;2013.8.26.0000  j. de 12.03.14  

Rel. Des. FERREIRA RODRIGUES; e ADIn nº 0.189.321-06.2013.8.26.0000  v.u. j. 
de 26.03.14  de que fui Relator, dentre outros no mesmo sentido).

Tal é o caso dos autos.

Mais não é preciso acrescentar.

Diante dos aludidos vícios de inconstitucionalidade invalida-se 
integralmente a Lei Municipal nº 15.374/11, por afronta aos arts. 5º, 25, 47, incisos 
II, XI e XIV, 144, 152, incisos I, III e IV e art. 193, incisos XX e XXI da 
Constituição Estadual.

3. Pelo meu voto, julgo procedente a ação. 
 
 

                         EVARISTO DOS SANTOS
                                    Desembargador  - Vencido         

  (assinado eletronicamente)
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        Autor: Sindicato da Ind. de Material Plástico do Estado de S. Paulo          

Réus: Presidente da Câmara Municipal de São Paulo e Prefeito do

         Município de São Paulo

                  DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

À divergência apresentada pelo i. Desembargador Getúlio 

Evaristo dos Santos, acrescento as seguintes razões que, a meu ver, 

reforçam o flagrante vício de iniciativa de elaboração da lei pela Câmara 

Municipal de São Paulo.

Não se ignora que a Constituição Federal estabeleceu 

competência administrativa comum à União, Estados, Distrito Federal e 

aos Municípios para a proteção do meio ambiente e combate à poluição em 

qualquer de suas formas  art. 23, inc. VI.

Por outro lado, a Constituição Paulistana, no seu art. 181, 

preconiza que “Lei municipal estabelecerá em conformidade com as 

diretrizes do plano diretor, normas sobre zoneamento, loteamento, 

parcelamento, uso e ocupação do solo, índices urbanísticos, proteção 

ambiental e demais limitações administrativas pertinentes.” 

No artigo 191 está disciplinado: “O Estado e os Municípios 
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providenciarão, com participação da coletividade, a preservação, 

conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural, 

artificial e do trabalho, atendidas as peculiaridades regionais e locais e 

em harmonia com o desenvolvimento social e econômico. 

E no artigo 193: “O Estado, mediante lei, criará um sistema 

de administração da qualidade ambiental, proteção, controle e 

desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais, 

para organizar, coordenar e integrar as ações de órgãos e entidades da 

administração pública direta e indireta, assegurada a participação da 

coletividade, com o fim de:

I  Propor uma política estadual de proteção ao meio 

ambiente...”

Dessa forma, se foi atribuída competência comum para 

proteção ambiental pela Constituição Federal, e se vinculou ao Plano 

Diretor, as leis municipais para tutela de proteção ambiental restrita ao seu 

particular interesse, inegavelmente, atribuiu-se ao Estado a iniciativa de 

propositura de política estadual de proteção ambiental.

Por políticas públicas entende-se uma ampla gama de ações 

desenvolvidas pelo Estado para assegurar a concretização de direitos 

fundamentais.

É aí que reside o vício de iniciativa da lei em referência. Ao 

desprezar-se o conjunto de atividades coordenadas, essenciais para 

assegurar a proteção ambiental, interpretou-se a questão apenas pelo 
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ângulo da iniciativa concorrente. Observa-se neste ponto que o Estado 

disciplinou a matéria editando a Lei nº 12.300/06, mais adiante referida.

Por outro lado, o Município de São Paulo trabalhou na 

concretização do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Cidade 

de São Paulo  PGIRS  2014, não cogitando de lei específica em razão da 

reserva de competência estadual para fixação de políticas públicas 

estaduais de proteção ambiental, no caso, disposição final de resíduos 

sólidos.

    

Ademais, o tema versa sobre pedido de inconstitucionalidade 

deduzido pelo Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado de São 

Paulo, no tocante à Lei nº 15.374, de 18 de maio de 2011, que dispõe sobre 

a proibição da distribuição gratuita ou venda de sacolas plásticas a 

consumidores em todos os estabelecimentos comerciais da cidade.

Está evidenciada a intenção precípua de se proteger o 

consumidor com relação ao fornecimento de sacolas plásticas nas compras 

realizadas nos estabelecimentos comerciais, o que revela o trato 

consumerista exclusivo, deixando-se de lado a questão ambiental na sua 

essência.

Neste contexto, reitera-se que a competência legislativa 

conferida pela Constituição Federal ao Município diz respeito aos assuntos 

de interesse local (art. 30, inc. I), suplementando a legislação federal e a 

estadual no que couber (inc. II), não podendo instituir normatização sobre 

direito consumerista, como é o enfoque do tema versado, por ser este de 
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competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 

24, inc. VIII).

A par dessa atribuição, vale destacar que o artigo 22, inc. I da 

Constituição Federal, prevê ser de competência privativa da União legislar 

sobre direito civil e comercial, observando que o artigo 24, inc. V, distribui 

de forma concorrente a competência à própria União, aos Estados e ao 

Distrito Federal para legislar sobre produção e consumo, nada se referindo 

ao ente municipal. 

Sob a ótica das políticas públicas instituídas pelo município no 

trato de questões de cunho estritamente ambiental, podemos destacar, no 

âmbito de sua competência, as seguintes leis, dentre outras: Lei nº 13.478, 

de 30 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a organização do sistema de 

limpeza urbana; envolvendo a coleta, transporte e destinação final dos 

resíduos sólidos; Lei nº 14.933, de 5 de junho de 2009, que institui a 

Política de Mudança do Clima no Município de São Paulo; Lei nº 13.316, 

de 1º de janeiro de 2002, que dispõe sobre a coleta, destinação final e 

reutilização de embalagens, garrafas plásticas e pneumáticos e dá outras 

providências e a Lei nº 14.973, de 11 de setembro de 2009, que dispõe 

sobre a organização de sistemas de coleta seletiva nos grandes geradores de 

resíduos sólidos do Município e dá outras providências. No âmbito 

estadual, podemos citar a Lei nº 12.300, de 16 de março de 2006, que 

instituiu a Política Estadual de Resíduos Sólidos e definiu princípios e 

diretrizes.

Merece destaque ainda no âmbito federal, a Política Nacional 
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de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, 

com ênfase na responsabilidade compartilhada e na logística reversa.

O primeiro, responsabilidade compartilhada, aponta para o 

envolvimento de todos os componentes da cadeia de consumo, desde o 

produtor da matéria prima, o fabricante, o eventual importador, o 

distribuidor, o comerciante, o consumidor, até o destinatário final.

A logística reversa, por sua vez, deve ser vista respeitando 

também a cadeia de consumo acima apontada, recomendando-se, porém, o 

estabelecimento de regras que envolvam todos os que a compõem.

Isto é o que me leva a concluir pela prevalência da questão 

consumerista no caso da disponibilidade de sacolas plásticas usualmente 

fornecidas pelos supermercados e outros distribuidores e comerciantes, o 

que indica que o ente municipal extrapola o âmbito de sua competência ao 

disciplinar matéria que suplanta o interesse local.  

De igual modo, ao assim legislar, ofende o princípio geral da 

liberdade de comércio, sendo este um dos pilares da ordem econômica 

nacional, protegido pelo parágrafo único do artigo 170 da Constituição 

Federal, na medida em que, pese sua competência normativa para a 

disciplina de atividades comerciais locais, não é possível ampliar tal 

prerrogativa além de seus limites, como na espécie.

Por fim, resta deixar consignado que a matéria envolvendo a 

possibilidade ou não de lei municipal impor obrigação de prestação de 
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serviços de acondicionamento ou embalagem de compras a supermercados 

ou similares é objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, sob o 

âmbito de repercussão geral, nos autos de Recurso Extraordinário com 

agravo (ARE 642202, Código TJ 52789, nº de ordem 525).

De todo o exposto, por meu voto, acompanho a divergência, 

julgando procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei 

Municipal nº 15.374/2011, e determinar sua retirada definitiva do 

ordenamento jurídico. 

   

JOÃO NEGRINI FILHO 

DESEMBARGADOR
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Nº 2296/2015Nº 2296/2015Nº 2296/2015Nº 2296/20151111

CL – Competência Legislativa
Municipal. Projeto de Lei nº 89/2015.
Distribuição de sacolas plásticas
oxibiodegradável aos consumidores
do Município. Inconstitucionalidade.
Considerações.   

CONSULTA:CONSULTA:CONSULTA:CONSULTA:

A Câmara Municipal nos solicita a emissão de parecer a respeito
do projeto de Lei n.º 89/2015, que dispõe sobre a distribuição de sacolas
plásticas oxibiodegradável aos consumidores em todo o Município.

A Consulta veio acompanhada do Projeto de Lei nº89/2015 e sua
Justificativa.

RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:

A tutela do meio ambiente revela-se como uma das maiores
preocupações no atual contexto global. A Constituição da República
assegura a todos o direito ao meio ambiente equilibrado, haja vista ser
essencial à uma boa qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e de preservá-lo para as presentes e
futuras gerações, nos termos da já redação originária do artigo 225 do
texto constitucional de 1988.

Afora diversos Acordos Internacionais (a exemplo da Agenda 21),
no plano nacional, registre-se a existência de diversas leis
infraconstitucionais (Política Nacional de Mudança do Clima - Lei
12.187/2009, Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei 12.305/2010,
dentre outras).

1111PARECER SOLICITADO POR ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE,ASSESSOR JURÍDICO - CÂMARAPARECER SOLICITADO POR ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE,ASSESSOR JURÍDICO - CÂMARAPARECER SOLICITADO POR ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE,ASSESSOR JURÍDICO - CÂMARAPARECER SOLICITADO POR ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE,ASSESSOR JURÍDICO - CÂMARA
MUNICIPAL (AVARÉ-SP)MUNICIPAL (AVARÉ-SP)MUNICIPAL (AVARÉ-SP)MUNICIPAL (AVARÉ-SP)
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Além da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei
nº12.301/2010, regulamentada pelo Decreto nº 7.404/2010), alguns
Estados disciplinaram a matéria em âmbito regional, editando legislação
própria para a proteção do solo e da água contra os graves efeitos da
poluição por resíduos sólidos.

Também no âmbito das contratações públicas de bens e
serviços, o atual art. 3º da Lei nº 8.666/1993, que teve sua redação
alterada pela Lei nº 12.349/2010, expressamente prevê que um dos
objetivos da licitação é o de promover o desenvolvimento nacional
sustentável, expressão esta que não constava da sua redação original.

Ainda por outro prisma, a ordem econômica financeira, embora
fundamentada na livre iniciativa, deve observar alguns princípios, como a
defesa do meio ambiente (CF, art. 170, VI), que se aplica também às
atividades privadas.

Desta forma, pode o Município impor aos estabelecimentosDesta forma, pode o Município impor aos estabelecimentosDesta forma, pode o Município impor aos estabelecimentosDesta forma, pode o Município impor aos estabelecimentos
particulares, que dependem de autorização para seu funcionamento,particulares, que dependem de autorização para seu funcionamento,particulares, que dependem de autorização para seu funcionamento,particulares, que dependem de autorização para seu funcionamento,
algumas condutas, através de lei, que visem proteger o meio ambientealgumas condutas, através de lei, que visem proteger o meio ambientealgumas condutas, através de lei, que visem proteger o meio ambientealgumas condutas, através de lei, que visem proteger o meio ambiente
(CF, art. 170, parágrafo único), observada os limites constitucionais(CF, art. 170, parágrafo único), observada os limites constitucionais(CF, art. 170, parágrafo único), observada os limites constitucionais(CF, art. 170, parágrafo único), observada os limites constitucionais
existentes, a razoabilidade e proporcionalidade das restrições,existentes, a razoabilidade e proporcionalidade das restrições,existentes, a razoabilidade e proporcionalidade das restrições,existentes, a razoabilidade e proporcionalidade das restrições,
balizamentos estes não observados no caso em tela.balizamentos estes não observados no caso em tela.balizamentos estes não observados no caso em tela.balizamentos estes não observados no caso em tela.

Com efeito, no caso em apreço, pretende-se determinar, de
forma ampla e genérica, no art. 1° do Projeto de Lei da propositura
submetida a análise que, os estabelecimentos comércio e o poder público
sejam obrigados a distribuir sacolas plásticas oxibiodegradáveis, proibindo
assim, a distribuição e o uso de sacolas plásticas carbônicas.  No entanto,
tal disposição, de acordo com o entendimento do IBAM, transcende ao
interesse meramente local, bem como extrapola ao regramento regional da
matéria.

Seguindo esta ordem de idéias, a competência legislativa
suplementar que deve ser exercida em relação às normas gerais da União
e dos Estados é para preenchimento de claros, suprimento de lacunas e

2



adaptação às peculiaridades locais, tanto por conta da expressa menção
feita no art. 24, VI da CRFB/88, quanto pelas indubitáveis repercussões
políticas, econômicas e científicas que a temática provoca.

Em matéria muito semelhante a esta aqui examinada, e com o
fundamento de vício de iniciativa e de violação do pacto federativo, oooo
Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou inconstitucionalÓrgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou inconstitucionalÓrgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou inconstitucionalÓrgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou inconstitucional
Lei municipal nº 2483-A/2010 (São Vicente) que determinava aLei municipal nº 2483-A/2010 (São Vicente) que determinava aLei municipal nº 2483-A/2010 (São Vicente) que determinava aLei municipal nº 2483-A/2010 (São Vicente) que determinava a
substituição de sacolas plásticas convencionais por embalagenssubstituição de sacolas plásticas convencionais por embalagenssubstituição de sacolas plásticas convencionais por embalagenssubstituição de sacolas plásticas convencionais por embalagens
biodegradáveisbiodegradáveisbiodegradáveisbiodegradáveis. Colaciona-se ainda os seguintes julgados:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
MUNICIPAL N"7281/2011 DE MARILIA - OBRIGAÇÃO DE
SUBSTITUIÇÃO DE SACOS E SACOLAS PLÁSTICAS POR
SACOS E SACOLAS BIODEGRADÁVEIS -
INCONSTITUCIONALIADE - PRECEDENTES - VÍCIO DE INICIA
TIVA -COMPETÊNCIA COMUM ADMINISTRATIVA -
INOCORRÊNC1A DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOART. 30,1
EII, DA CF. 1. Ainda que existam posicionamentos divergentes,
verifica-se que a jurisprudência deste C. Órgão Especial já sejurisprudência deste C. Órgão Especial já sejurisprudência deste C. Órgão Especial já sejurisprudência deste C. Órgão Especial já se
firmou no sentido da inconstitucionalidade de leis municipais quefirmou no sentido da inconstitucionalidade de leis municipais quefirmou no sentido da inconstitucionalidade de leis municipais quefirmou no sentido da inconstitucionalidade de leis municipais que
dispõem sobre a utilização de embalagens, sacos ou sacolasdispõem sobre a utilização de embalagens, sacos ou sacolasdispõem sobre a utilização de embalagens, sacos ou sacolasdispõem sobre a utilização de embalagens, sacos ou sacolas
plásticas em estabelecimentos comerciais ou industriais.plásticas em estabelecimentos comerciais ou industriais.plásticas em estabelecimentos comerciais ou industriais.plásticas em estabelecimentos comerciais ou industriais. 2. A
norma em comento se originou de projeto de lei de autoria de
vereador,quando é certo que somente poderia ser iniciada pelo
Prefeito do Município. 3. Se o Estado de São Paulo já editouSe o Estado de São Paulo já editouSe o Estado de São Paulo já editouSe o Estado de São Paulo já editou
normas concernentes à proteção ambiental, nada dispondo sobre anormas concernentes à proteção ambiental, nada dispondo sobre anormas concernentes à proteção ambiental, nada dispondo sobre anormas concernentes à proteção ambiental, nada dispondo sobre a
obrigação ou a proibição do uso de sacolas plásticas, nemobrigação ou a proibição do uso de sacolas plásticas, nemobrigação ou a proibição do uso de sacolas plásticas, nemobrigação ou a proibição do uso de sacolas plásticas, nem
diferenciando umas das outras, descabe aos Municípiosdiferenciando umas das outras, descabe aos Municípiosdiferenciando umas das outras, descabe aos Municípiosdiferenciando umas das outras, descabe aos Municípios
imiscuírem-se na edição de linha diversaimiscuírem-se na edição de linha diversaimiscuírem-se na edição de linha diversaimiscuírem-se na edição de linha diversa, como o fez o Município
de Marilia. 4. Ação julgada procedente para o fim de declarar a
inconstitucionalidade da Lei Municipal n"7.281/2011 de Marilia(TJ-
SP - ADI: 3039081220118260000 SP 0303908-12.2011.8.26.0000,
Relator: Renato Nalini, Data de Julgamento: 13/06/2012, Órgão
Especial, Data de Publicação: 03/07/2012)(g.n.)
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"Em princípio, não parece haver peculiar interesse do
município, porque a medida discutida contém, como afirmado pelo
Governador do Estado em exposição dos motivos de veto de lei
estadual assemelhada, caráter genérico e exprime diretriz geral
não específica do município. Este tribunal somente vem admitindo
que o município legisle sobre meio ambiente quando a lei dispõe
sobre matéria de peculiar interesse dele". (TJSP: Ag Reg nº
994.09.228314-7/50001. Julg. em 10/02/2010. Rel. MAURÍCIO
VIDIGAL),

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE E AGRAVO REGIMENTAL. LEI Nº
17.475/2008, DO MUNICÍPO DO RECIFE. OBRIGATORIEDADE
DE UTILIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SACOLAS
PLÁSTICAS OXI-BIODEGRADÁVEIS POR ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS. OFENSA AO ART. 78, II, DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL. PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO
DO FEITO EM DILIGÊNCIA PARA CHAMAMENTO DE "AMICUS
CURAE" E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - REJEITADO POR
UNANIMIDADE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE,
PREJUDICANDO-SE O AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO
UNÂNIME. 1.A Constituição Federal, em seu art. 24, VI, estabelece
a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito
Federal para legislar sobre proteção do meio ambiente e controle
da poluição. 2.Nessa linha de orientação, a Constituição do Estado
de Pernambuco, em seu artigo 78, II, dispõe que compete aos
Municípios suplr a legislação federal e a estadual, no que couber.
3.Ao que dos autos consta, não existe, quer no âmbito federal,
quer no estadual, diploma legal que regule a obrigatoriedade de
utilização e disponibilização de sacolas plásticas oxi-
biodegradáveis por estabelecimentos comerciais, daí não caber
falar na incidência do permissivo encartado no inciso II, do art. 78,
da Carta Magna Estadual, acima transcrito, o qual, em verdade,
dispõe sobre competência suplementar dos Municípios para
legislar complementarmente sobre questões já disciplinadas em
leis gerais federais ou estaduais. 4.Em tal contexto, ante a
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inexistência de lei geral federal ou estadual sobre a matéria, incorre
a Lei municipal nº 17.475/2008 em vício de inconstitucionalidade
formal, por infringir os limites impostos pela regra de repartição de
competências insculpido no art. 78, II, da Constituição do Estado
de Pernambuco. 5.À unanimidade de votos, rejeitou-se a preliminar
e julgou-se procedente a Ação, para declarar a
inconstitucionalidade da Lei nº 17.475/2008, do Município do
Recife, prejudicando-se o Agravo Regimental.(TJ-PE - AGR:
2200764 PE 0015009-08.2010.8.17.0000, Relator: José Ivo de
Paula Guimarães, Data de Julgamento: 30/05/2011, Corte
Especial, Data de Publicação: 109)

Sem embargo, cumpre noticiar que existe entendimento contrário
que advoga pela possibilidade de o Município legislar sobre o tema, sendo
que lei semelhante do Município de Belo Horizonte foi reputada
constitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG,
nº 4926896-8.2009.8.13.0000. Julg. em 10/02/2010. Rel. GERALDO
AUGUSTO, conforme noticiado no parecer IBAM nº 1073/2011).

Cumpre, por fim, destacar o já consignado no parecer IBAM nºIBAM nºIBAM nºIBAM nº
1580/20091580/20091580/20091580/2009:

"não pode ser proibida a comercialização, aquisição enão pode ser proibida a comercialização, aquisição enão pode ser proibida a comercialização, aquisição enão pode ser proibida a comercialização, aquisição e
utilização de qualquer produto considerado lícito no país, tais comoutilização de qualquer produto considerado lícito no país, tais comoutilização de qualquer produto considerado lícito no país, tais comoutilização de qualquer produto considerado lícito no país, tais como
papéis que não sejam reciclados, o que extrapolaria os limites dopapéis que não sejam reciclados, o que extrapolaria os limites dopapéis que não sejam reciclados, o que extrapolaria os limites dopapéis que não sejam reciclados, o que extrapolaria os limites do
interesse local.interesse local.interesse local.interesse local. Todavia, dentre as condutas possíveis de seremTodavia, dentre as condutas possíveis de seremTodavia, dentre as condutas possíveis de seremTodavia, dentre as condutas possíveis de serem
proibidas, está a oferta gratuita ao consumidor de sacolas feitas deproibidas, está a oferta gratuita ao consumidor de sacolas feitas deproibidas, está a oferta gratuita ao consumidor de sacolas feitas deproibidas, está a oferta gratuita ao consumidor de sacolas feitas de
material que degradem o meio ambientematerial que degradem o meio ambientematerial que degradem o meio ambientematerial que degradem o meio ambiente"(g.n).

Assim, o IBAM vem se posicionando contrariamente à edição deo IBAM vem se posicionando contrariamente à edição deo IBAM vem se posicionando contrariamente à edição deo IBAM vem se posicionando contrariamente à edição de
leis municipais do gênero, sendo certo que proibir a oferta de sacolasleis municipais do gênero, sendo certo que proibir a oferta de sacolasleis municipais do gênero, sendo certo que proibir a oferta de sacolasleis municipais do gênero, sendo certo que proibir a oferta de sacolas
feitas de material que degradem o meio ambiente não equivale àfeitas de material que degradem o meio ambiente não equivale àfeitas de material que degradem o meio ambiente não equivale àfeitas de material que degradem o meio ambiente não equivale à
determinação de obrigatoriedade de utilização de sacolas confeccionadasdeterminação de obrigatoriedade de utilização de sacolas confeccionadasdeterminação de obrigatoriedade de utilização de sacolas confeccionadasdeterminação de obrigatoriedade de utilização de sacolas confeccionadas
tão somente com material biodegradável.tão somente com material biodegradável.tão somente com material biodegradável.tão somente com material biodegradável.

Em sintese: 1) não existe vício de iniciativa no Projeto de Lei de

5



iniciativa parlamentar que visa à proteção do meio-ambiente, por não se
tratar de competência exclusiva ou privativa do Chefe do Executivo; 2) em
que pesem isolados entendimentos em sentido contrário, o entendimento
deste Instituto e de grande parte da jurisprudência dos Tribunais locais é o
de que o regramento em tela transcende ao interesse local desatendendo,
por conseguinte, o art. 30, I e II, da CRFB/88.

É o parecer, s.m.j.

Fabienne Oberlaender Gonini Novais
Assessora Jurídica

Aprovo o parecer

Marcus Alonso Ribeiro Neves
Consultor Jurídico

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2015.
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Processo n.º 126/2015. 

Projeto de Lei n.º 94/2015. 

Autor: VER. CARLOS ALBERTO ESTATI 

 
 
Assunto: “Acrescenta dispositivos no inciso IV, 
do artigo 5.º, da Lei n.º 1.930, de 23 de junho de 
2.015 e dá outras providências (Parcelamento do 
Solo Urbano)”. 

 
 
 

 
P A R E C E R  J U R Í D I C O  

 

 
Cuida-se do Projeto de Lei de autoria do Vereador CARLOS 

ALBERTO ESTATI, objetivando acrescentar dispositivo no inciso IV, do artigo 5.º, da Lei 

Municipal n.º 1930, de 23 de Junho de 2015. 

 
A propositura tem por finalidade acrescentar a alínea “j” ao 

inciso IV, do artigo 5.º, da Lei Municipal n.º 1.930/2015 (Lei do Parcelamento do 

Solo Urbano), a fim de que os novos empreendimentos localizados às margens da 

represa Jurumirim contenham pavimentação realizada exclusivamente com lajotas de 

concreto intertravadas, de acordo com a norma ABNT, e espessura mínima. 

 

Com efeito, a alteração legislativa proposta decorre da 

competência outorgada aos municípios pela Constituição Federal, que em seus 

artigos 30, inciso VII e artigo 182, dispõem que: 

 

“Art. 30. Compete aos Municípios: 
......................................................... 
 
VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 
 
 
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de 
seus habitantes. 
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O adequado ordenamento territorial do município depende, 

obviamente, de leis eficazes, equilibradas, concretamente exequíveis e que respeitem às 

regras de direito ambiental. 

 

A propósito, compete ao Município (concorrentemente com a 

União e o Estado) a proteção ao meio ambiente, conforme estabelece o artigo 5.º, 

inciso X, da Lei Orgânica Municipal. 

 

Art. 5º. É da competência administrativa comum do Município, da União, e do 
Estado, observada a lei complementar federal, o exercício das seguintes medidas: 
 
X - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

 

 

O § 4.º, do artigo 3.º, da Lei n.º 1930/2015 também prevê a 

observância às regras ambientais na implantação de empreendimentos, ao prever a 

obrigatoriedade da existência de um projeto ambiental inserido no projeto do 

loteamento.  

 

Para tanto, em cumprimento à Carta Magna, o município 

estabelece, por meio da Lei Orgânica (artigo 4.º, incisos XII e XIII), as normas gerais 

que deverão ser observadas na implantação de loteamentos e desmembramentos no 

âmbito do território municipal. 

 

Com a inclusão da alínea “j” referida, o autor do projeto revela 

preocupação com a impermeabilidade do solo, ao propor uma medida visando permitir 

a perfeita drenagem das águas de chuva, promovendo a readequação das diretrizes 

gerais previstas na Lei ordinária municipal n.º 1930/2015 para atender uma melhor 

ocupação do solo pelos projetos de loteamento e desmembramentos que doravante 

ingressarem na Prefeitura para aprovação. 

 

O projeto trata de matéria não constante da Lei n.º 6766/76 e 

que pode ser objeto de previsão complementar através de lei municipal, conforme 

estabelecem os artigos 1.º, 2.º e 7.º, todos da Lei Federal n.º 6766/1979: 
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Art. 1º. O parcelamento do solo para fins urbanos será regido por esta Lei. 
 
Parágrafo único - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão estabelecer 
normas complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar 
o previsto nesta Lei às peculiaridades regionais e locais. 
 
Art. 2º. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou 
desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações 
estaduais e municipais pertinentes. 
 
 
Art. 7º. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, indicará, nas 
plantas apresentadas junto com o requerimento, de acordo com as diretrizes de 
planejamento estadual e municipal: 
 
I - as ruas ou estradas existentes ou projetada, que compõem o sistema viário da 
cidade e do município, relacionadas com o loteamento pretendido e a serem 
respeitadas; 
 
II - o traçado básico do sistema viário principal; 
 
III - a localização aproximada dos terrenos destinados a equipamento urbano e 
comunitário e das áreas livres de uso público; 
 
IV - as faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento das águas pluviais e as 
faixas não edificáveis; 
 
V - a zona ou zonas de uso predominante da área, com indicação dos usos 
compatíveis. 
 
Parágrafo único. As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo máximo de quatro 
anos. 
 
 

Como se pode observar, a Lei Federal n.º 6766/79 determina a 

previsão, na lei municipal, de exigências mínimas para a aprovação de projetos de 

loteamentos e desmembramento urbanos, não se fazendo presente nenhuma regra a 

respeito da pavimentação do solo, já que prevê apenas a existência de vias de 

circulação. 

 

Os requisitos mínimos referidos foram prestigiados pela Lei 

Municipal n.º 1930/2015, de modo que o seu aperfeiçoamento, buscado pela 

propositura sob análise revela-se absolutamente viável, uma vez que a restrição trazida 

se aplica exclusivamente a empreendimentos localizados às margens da represa, 

retirando do empreendedor a possibilidade de optar, nesses locais, por lajota de 

concreto ou asfalto. 
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Sob a perspectiva da iniciativa parlamentar, o projeto também 

se mostra viável juridicamente, já que a matéria nele tratada não é de competência 

exclusiva do Poder Executivo, uma vez que não cria despesas e não constitui medida de 

gestão do município inexistindo, portanto, ofensa aos artigos 5.º, 24, § 2.º, 25, 47, 

incisos II, XIV e XIX, alínea “a”, 144, e 176, inciso I, todos da Constituição do Estado de 

São Paulo, bem como ao artigo 2.º, da Lei Orgânica Municipal. 

 

A este respeito, ressaltando a inocorrência de vício de iniciativa, 

o IBAM, através do PARECER 2312/2015 anota que: 

 

“No caso em exame, a nosso ver, a matéria não depende de planejamento e estudos 
técnicos. A obrigação de empregar lajotas de concreto já está contida na alínea “e”, 
do mesmo artigo 5.º, juntamente com a possibilidade de empregar pavimentação 
asfáltica. O PL n.º 94/2015 apenas retira a discricionariedade do empreendedor e da 
Administração no que toca exclusivamente empreendimentos à margem da represa. 
Desta forma, se constitui norma razoável que visa contribuir para a permeabilidade 
do solo e escoamento das águas pluviais”. 

 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
 
 

Quanto à redação do Projeto de Lei, não sugerimos correções. 

 

Diante do exposto, S.M.J., cremos que o Projeto de Lei em epígrafe 

não se encontra maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo 

pelo qual opina esta Divisão Jurídica pela REGULAR TRAMITAÇÃO, devendo ter o seu 

mérito submetido à apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, respeitando-se, para 

tanto, as formalidades legais e regimentais. 

 

É o parecer, “sub censura”. 

 

Avaré (SP), 15 de Outubro de 2015. 

 

 
ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE           LEROY AMARILHA FREITAS 
ASSESSOR JURÍDICO            CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 



P A R E C E RP A R E C E RP A R E C E RP A R E C E R

Nº 2312/2015Nº 2312/2015Nº 2312/2015Nº 2312/20151111

PU – Política Urbana. Alteração na
Lei de Parcelamento do Solo.
Iniciativa Parlamentar. Possibilidade
uma vez que a medida não requer
prévio planejamento. Medida que
contribui para o escoamento das
águas pluviais e permeabilidade do
solo.

CONSULTA:CONSULTA:CONSULTA:CONSULTA:

A Câmara de Vereadores encaminha para exame de
constitucionalidade e legalidade o Projeto de Lei nº 94/2015, que altera a
Lei Municipal de Parcelamento do Solo para determinar que, em
determinada localidade, às margens da Represa, os novos loteamentos
deverão ter pavimentação com lajotas de concreto intertravadas, que se
trata de um piso ecologicamente correto, com o objetivo de permitir melhor
escoamento e drenagem das águas pluviais.

RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:

A matéria de direito urbanístico não é privativa do Executivo,
quando não houver necessidade de estudos técnicos. O entendimento do
IBAM se firmou no sentido de que as leis de planejamento e as que
envolvam estudos técnicos são de iniciativa do Executivo, dado que é
função típica deste Poder o planejamento, a organização e a gestão do
espaço urbano e de seu uso pelos particulares (Pareceres nos 1021 e
1234 de 2008, 0607/2007 e 1479/2005).

Assim, se a alteração que se pretende fazer na Lei de
Zoneamento requerer prévio planejamento, sua propositura depende de

1111PARECER SOLICITADO POR ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE,ASSESSOR JURÍDICO - CÂMARAPARECER SOLICITADO POR ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE,ASSESSOR JURÍDICO - CÂMARAPARECER SOLICITADO POR ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE,ASSESSOR JURÍDICO - CÂMARAPARECER SOLICITADO POR ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE,ASSESSOR JURÍDICO - CÂMARA
MUNICIPAL (AVARÉ-SP)MUNICIPAL (AVARÉ-SP)MUNICIPAL (AVARÉ-SP)MUNICIPAL (AVARÉ-SP)
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-



estudo técnico que a preceda e de informações que o Executivo dispõe, o
que torna muito difícil a iniciativa parlamentar, sendo limitado o poder de
propositura e emenda dos Vereadores.

No caso em exame, a nosso ver, a matéria não depende de
planejamento e estudos técnicos. A obrigação de empregar lajotas de
concreto já está contida na alínea "e" do mesmo artigo 5º, juntamente com
a possibilidade de empregar pavimentação asfáltica. O PL nº 94/2015
apenas retira a discricionariedade do empreendedor e da Administração
no que toca exclusivamente empreendimentos à margem da Represa.
Desta forma, se constitui norma razoável que visa contribuir para a
permeabilidade do solo e escoamento das águas pluviais.

Desta forma, conclui-se que o PL nº 94/2015, de iniciativa
parlamentar, não contém vício formal ou material que impeça sua
aprovação.

É o parecer, s.m.j.

Eduardo Garcia Ribeiro Lopes Domingues
Consultor Técnico

Aprovo o parecer

Marcus Alonso Ribeiro Neves
Consultor Jurídico

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2015.
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Processo n.º 144/2015 

Projeto de Lei n.º 105/2015. 

 
Autor: Ver. DENILSON ROCHA ZIROLDO 

 
Assunto: “Dispõe sobre a exigência de as agências bancárias 
manter a presença de agente de segurança nas áreas de 
autoatendimento, inclusive no período noturno e finais de 
semana e da outras providências”. 

 

 
P A R E C E R  J U R Í D I C O  

 

   
Trata-se de projeto de lei, cujo objeto é “Dispor sobre a exigência de as 

agências bancárias manter a presença de agente de segurança nas áreas de 

autoatendimento, inclusive no período noturno e finais de semana e da outras 

providências”. 

 

Nos termos do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, compete ao 

Município legislar sobre assuntos de interesse local, previsão contemplada pelo artigo 4.º, 

inciso I, da Lei Orgânica de Avaré. 

 
O projeto de lei em exame trata de propiciar maior segurança aos clientes 

bancários que se utilizam dos serviços disponíveis nos caixas eletrônicos das agências, 

sobretudo no período noturno e nos finais de semana, ocasiões em que há menor fluxo de 

pessoas o que, consequentemente, facilita a ação de marginais. 

 
A justificativa que acompanha o projeto é bastante clara neste sentido, 

ressalvando o N. Vereador que “...a incidência de crimes é maior quando as agências 

bancárias estão fechadas, nos períodos que permanecem apenas os caixas eletrônicos 

de autoatendimento em funcionamento, como nos períodos noturnos e nos finais de 

semana...”. 

 
A segurança aos usuários, certamente, compõe o custo do serviço 

disponibilizado pelos bancos, dele fazendo parte indissociável, razão pela qual a sua 

prestação deverá ser o mais eficiente possível, não constituindo questão de segurança 

pública lato sensu. 



 

 

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 
A S S E S S O R I A  J U R Í D I C A  

 

Av. Pref. Misael Euphrásio Leal, 999 – Centro – Avaré – SP – CEP 18705-050 

Tel. (14) 3711-3073 - e-mail: jurídico@camaraavare.sp.gov.br - www.camaraavare.sp.gov.br 
2 

Neste sentido, é pacífica a jurisprudência a respeito da responsabilização 

dos bancos por crimes cometidos no interior da agência bancária, o que induz à conclusão 

no sentido de que é dela a responsabilidade pela segurança no local: 

 
CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSALTO EM CAIXA ELETRÔNICO OCORRIDO 
DENTRO DA AGÊNCIA BANCÁRIA. MORTE DA VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR. 
I. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão estadual, eis que o mesmo 
enfrentou, suficientemente, a matéria controvertida, apenas que com conclusões 
desfavoráveis à parte ré. 
II. Inocorrendo o assalto, em que houve vítima fatal, na via pública, porém, sim, dentro da 
agência bancária onde o cliente sacava valor de caixa eletrônico após o horário do 
expediente, responde a instituição ré pela indenização respectiva, pelo seu dever de 
proporcionar segurança adequada no local, que está sob a sua responsabilidade exclusiva. 
III. Recurso especial não conhecido. 
 
Trata-se da responsabilidade do banco pela morte de correntista assaltado e morto ao 
sacar dinheiro em caixa eletrônico no interior da agência. No caso como o assalto foi 
dentro do estabelecimento bancário, ainda que fora do horário de expediente, responde 
o banco pela segurança dos seus usuários. Com esse entendimento, prosseguindo o 
julgamento, a Turma não conheceu do recurso. 
(REsp 488.310/RJ, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Rel. p/ Acórdão Ministro ALDIR 
PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 28/10/2003, DJ 22/03/2004, p. 312) 
 

 
Sob este prisma, é importante registrar que a propositura não trata de 

regular a atividade bancária, ou seja, não estabelece regra sobre os serviços financeiros 

“strictu sensu” prestados pelos bancos, o que encontraria óbice no disposto no artigo 48, 

inciso XIII, da Constituição Federal:  

 
 

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não 
exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de 
competência da União, especialmente sobre: 
 

(...) 
 

XIII – matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações; 
 
 
Do mesmo modo, a propositura não invade a competência da União 

quanto às regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, pois, não traz 

regulamentação sobre a própria atividade bancária, não incidindo ao projeto nenhum dos 

óbices da Lei 4.595/64, que dispõe sobre a política e as instituições monetárias, 

bancárias e creditícias, bem como cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras 

providências. 
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A matéria se insere dentre as que cuidam da ATIVIDADE-MEIO das 

instituições financeiras afastando, portanto, a competência exclusiva da União ou do 

Conselho Monetário Nacional para edição de normas deste caráter, em especial as que 

regulam o funcionamento das agências bancárias para proporcionar MAIOR SEGURANÇA 

AOS USUÁRIOS, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça sobre a 

questão: 

 
 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. AUTUAÇÕES DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DE LEIS ESTADUAIS E 
MUNICIPAIS QUE REGULAMENTAM AS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS 
AGÊNCIAS BANCÁRIAS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDA POR ESTE 
TRIBUNAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DOS MUNICÍPIOS. INTERESSE LOCAL. 
JURISPRUDÊNCIAS DO STJ E STF. 
(...)  
 
2. A quaestio iuris não reclama maiores discussões, porquanto, por ocasião do 

acolhimento da arguição de inconstitucionalidade das Leis do Estado do Rio de Janeiro, a 
Corte Especial deste Tribunal expressamente assentou que as 
questões acerca do funcionamento interno das agências bancárias 
são vinculadas ao interesse local, cuja competência legislativa é do 
Município. 

 
(RMS 28.910/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
03/03/2015, DJe 19/03/2015) 

 
 

Especificamente a respeito da segurança do usuário na agência bancária, 

a jurisprudência do C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL perfilha do mesmo entendimento, 

consoante se infere da ementa a seguir transcrita: 

 
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS - COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA, MEDIANTE LEI, 
OBRIGAR AS INSTIUIÇÕES FINANCEIRAS A INSTALAR, EM SUAS AGÊNCIAS, 

DISPOSITVOS DE SEGURANÇA - INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA 

COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDRAL – ALEGAÇÃO TARDIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 144, § 
8.º, DA CONSTIUIÇÃO - MATÉRIA QUE, POR SER ESTRANHA À PRESENTE CAUSA, NÃO FOI 
EXAMINADA NA DECISÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  – INAPLICABILIDADE 
DO PRINCÍPIO 'JURA NOVIT CURIA' - RECURSO IMPROVIDO.  
- O Município pode editar legislação própria, com fundamento na autonomia 
constitucional que lhe é inerente (CF, art. 30, I), com objetivo de determinar, às 
instituições financeiras, que instalem, em suas agências, em favor dos usuários dos 
serviços bancários (clientes ou não), equipamentos destinados a proporcionar-lhes 

segurança (tais com portas eletrônicas e câmeras filmadoras) ou a propiciar-lhes 

conforto, mediante oferecimento de instalações sanitárias, ou fornecimento de cadeiras 
de espera, ou, ainda, colocação de bebedouros. Precedentes  
(AgRg no AI 347.717/RS, Rel. Min. CELSO DE MELO, Segunda Turma, DJ 5.8.2005). 
(DESTACAMOS E GRIFAMOS) 
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Ao mesmo tempo, o projeto não impõe dispêndio de recursos pelo Poder 

Público, não se verificando o vício de inconstitucionalidade por invasão de competência 

do Poder Executivo pelo Legislativo, conforme iterativa jurisprudência do E. Tribuna de 

Justiça de São Paulo sobre tema análogo: 

 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Cuida-se de ação direta de 
inconstitucionalidade, ajuizada pelo Prefeito do Município de Jundiaí/SP, visando a 
declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 8.008, de 16 de abril de 2.013, 

que determina “em agências bancárias, presença de agente de segurança 
nas áreas de autoatendimento” – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – 

Inocorrência de vício formal de iniciativa que implique violação ao princípio de separação 
dos poderes – AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO DE DESPESAS PARA O ERÁRIO MUNICIPAL – A 
exigência prevista na norma em exame dirige-se às Instituições Financeiras, e não ao 
Poder Público local. São aquelas, e não este, que terão despesas – mínimas, é viável 
afirmar de passagem – com o cumprimento de tal providência imposta pela lei. 
(TJSP, DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.º 0100335-76.2013.8.26.0000, Órgão Especial, rel. 
Des. ROBERTO MAC CRACKEN, j. 02.04.2014). 
 
 
AÇÃO ORDINÁRIA. Lei Municipal dispondo sobre a obrigatoriedade de manter serviços de 
segurança privada, durante 24 horas, em locais em que houver a instalação de caixas 
eletrônicos, em estabelecimentos bancários. 
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA. Questão de interesse local - 
Competência do Município Artigo 30, da Constituição Federal. INCONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL. Ausência de vício formal de iniciativa que implique violação ao princípio da 
separação dos poderes. 
 
AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO DE DESPESAS PARA O ERÁRIO MUNICIPAL (ART. 25, DA 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL). A exigência prevista na norma em exame dirige-se às 
Instituições Financeiras, e não ao Poder Público local.  
 
INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI FEDERAL. A exigência do Município de manter serviços de 
segurança privada, não interfere com as leis federais que regulam o funcionamento das 
instituições financeiras. 
Legislação municipal impugnada que, nesse passo, não padece dos vícios de 
inconstitucionalidade e ilegalidade aduzidos. 
Precedentes dos C. Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do E. Órgão 
Especial desta Corte. Sentença reformada. Recurso provido. 
(TJSP, Apelação n.º 0038545-12.2013.8.26.0576, 9.ª Câm. Direito Público, rel. Des. REBOUÇAS DE 
CARVALHO, j. 03.10.2014) 
 
(...) 
 
1. A matéria é de competência de lei municipal, como já reconheceu o STF e este Órgão 
Especial. 
 
2. O debate, neste Órgão Especial, gira em torno de ser possível ou não que lei dessa 
natureza se origine de projeto ofertado por vereador.  
 

Cuidar da segurança dos usuários de agências bancárias e casas 
lotéricas - estas fazendo às vezes, em certa medida, de verdadeiras agências bancárias - 
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não é tratar de assunto de caráter administrativo cuja lei de regência devesse ser de 
iniciativa do Prefeito. 
 
Servem de parâmetro para verificação de que lei é de iniciativa reservada ao chefe do 
Executivo local os arts. 61, § 1.º, 84, VI, e 165, da Constituição Federal e o art. 24, § 2.º, da 
Constituição do Estado.  
 
A lei sob foco, não tratando dessas matérias e tampouco cuidando da organização 
administrativa do Executivo não é de iniciativa exclusiva do Prefeito. 
 

(...) 
 
(TJSP, DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 0346311-30.2010.8.26.0000, Órgão Especial, rel. 
Des. WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, j. 04.05.2011) 
 
(GRIFAMOS E DESTACAMOS) 

 

Com relação ao mérito da matéria específica do projeto sob análise 

(manutenção de agente de segurança na área de autoatendimento – caixas eletrônicos), 

o E. Tribunal de Justiça de São Paulo vem decidindo que: 

 
 

Estas circunstâncias tornam viáveis a propositura e a análise do mérito do 

Projeto de Lei sob o ponto de vista da iniciativa pelo Poder Legislativo Municipal, pois, cuida-

se, evidentemente, de assunto de interesse local, a teor do que dispõem o artigo 30, incisos 

I e II, da Constituição Federal e artigo 4.º, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, conforme 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, baseada no entendimento do C. 

Supremo Tribunal Federal a respeito do tema: 

 

“Ação direta de inconstitucionalidade - Lei Municipal n.° 4.384/209. Ato normativo 
de iniciativa de vereador, que dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento 
reservado, bem com vídeo de monitoramento nas agências bancárias no âmbito do 
Município e dá outras providências - Ausência de vício de iniciativa - Legalidade por se 
tratar de matéria ligada à segurança pública - Matéria de iniciativa não reservada ao Chefe 
do Poder Executivo - Inexistência de ilegalidade do Município na exigência de 
funcionamento de estabelecimentos bancários condicionado à instalação de 
equipamentos de segurança – Competência legislativa concomitante do Município - 
Matéria de interesse local - Efetiva legitmidade do Município para legislar sobre o tema - 
Finalidade de proporcionar proteção ao consumidor - Ação julgada improcedente.” (Direta 
de Inconstitucionalidade n.º 0318796-20.2010.8.26.0000. Órgão Especial. Rel. Des. Roberto Mac 
Cracken, j. 29/02/2012). 

 

De outra parte, a prestação de serviço de forma eficaz constitui garantia do 

consumidor, estando elencada dentre os princípios que norteiam a relação de consumo 

estabelecidos no artigo 4.º, inciso II, alínea “d”, do Código de Defesa do Consumidor: 
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Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 
de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 
transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: 
 

(...) 
 

II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor: 
 

(...) 
 

d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, 

segurança, durabilidade e desempenho. 
 
(DESTACAMOS E GRIFAMOS) 

 

 

O artigo 180, inciso I, da Constituição do Estado de São Paulo, por 

sua vez, atribui ao município o dever de garantir o bem-estar de seus habitantes, 

conforto este garantido pelos serviços prestados aos usuários pelos mais diversos setores da 

economia, nos quais certamente se inserem aqueles prestados pelos bancos, sobretudo o 

que é objeto do projeto de lei sob análise: 

 
Artigo 180 - No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento 
urbano, o Estado e os Municípios assegurarão: 
 
I - o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de 
seus habitantes; 

 

No caso específico, cabe ao município assegurar o bem-estar de seus 

habitantes, o que abrange, obviamente, proporcionar-lhes segurança na fruição do serviço 

oferecido (artigo 4.º, inciso II, alínea “d”, do Código de Defesa do Consumidor). 

 

Portanto, a adequação dos serviços de atendimento aos usuários dos 

caixas eletrônicos, propiciando-lhes a devida segurança, depende da aprovação do 

projeto de lei em análise, uma vez que, segundo o N. Vereador autor da propositura são 

recorrentes os crimes cometidos contra o cliente bancário usuário dos caixas eletrônicos, em 

horários e dias nos quais as agências estão fechadas. 

 

Nestas ocasiões, os bancos não disponibilizam agentes de segurança para 

vigilância dos caixas eletrônicos, que é feita exclusivamente por câmeras de segurança, mas 

que não garantem a segurança necessária ao usuário dos caixas eletrônicos. 
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Apesar de o ordenamento jurídico prever o cabimento de ação de 

reparação de danos morais pelo consumidor lesado e a jurisprudência espelhar este 

entendimento, a concessão de indenização não resolve plenamente o problema, mas apenas 

o ameniza, de forma a justificar a ação do Poder Público visando a garantia da segurança 

estabelecida em lei, a teor do que dispõe o artigo 4.º, inciso II, alínea “d”, do Código de 

Defesa do Consumidor 

 

A propositura atende, portanto, aos princípios e regras dos textos 

normativos citados acima, a fim de que os serviços prestados pelas agências bancárias do 

município através proporcionem o atendimento seguro às pessoas que utilizam os caixas 

eletrônicos nos dias e horários nos quais as agências estão fechadas, razões pelas quais o 

projeto reúne plenas condições de tramitar e ter seu mérito apreciado pelo Plenário desta 

Casa Legislativa. 

 

Registre-se que, apesar de o IBAM, através do PARECER n.º 2301/2015 

corroborar o entendimento pacífico da jurisprudência a respeito da questão, concluiu no 

sentido de que o projeto em exame violaria os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade “...não se afigurando como a medida menos gravosa a ser adotada para 

garantir segurança aos usuários dos serviços...”. 

 

No entanto, seguindo o melhor entendimento representado pela 

jurisprudência pacífica a respeito do tema, inclusive aquela dos Tribunais Superiores 

(Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça), esta divisão jurídica entende que o 

projeto de lei não viola os princípios invocados pelo IBAM. 

 

 

SUGESTÃO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
Quanto à redação do Projeto de Lei, não sugerimos correções. 

 

CONCLUSÃO 

 
Posto isso, s.m.j., entendemos que o Projeto de Lei em epígrafe não se 

encontra maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo pelo qual 
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opina esta divisão jurídica pela regular tramitação, devendo ter o seu mérito submetido à 

apreciação do Plenário desta Câmara Legislativa, respeitando-se, para tanto, as formalidades 

legais e regimentais. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré (SP), 20 de Outubro de 2015. 

 

 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE                   LEROY AMARILHA FREITAS 
ASSESSOR JURÍDICO                                       CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
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1

Registro: 2014.0000616073

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0038545-12.2013.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é 
apelante PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é 
apelado FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE BANCOS - 
FEBRABAN.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso, v. u. Sustentou 
oralmente o Dr. Rafael Barroso Fontelles.", de conformidade com o voto do Relator, 
que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA 
DE CARVALHO (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO 
LUIZ PALU.

São Paulo, 1 de outubro de 2014.

Rebouças de Carvalho
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0038545-12.2013.8.26.0576 Voto 15880 

VOTO Nº 15880 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038545-12.2013.8.26.0576

COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

APELANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO

APELADA: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE 

BANCOS  FEBRABAN

AÇÃO ORDINÁRIA  Lei Municipal dispondo sobre a 
obrigatoriedade de manter serviços de segurança privada, 
durante 24 horas, em locais em que houver a instalação de 
caixas eletrônicos, em estabelecimentos bancários  
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL  
INOCORRÊNCIA  Questão de interesse local - 
Competência do Município  Artigo 30, da Constituição 
Federal  INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL  
Ausência de vício formal de iniciativa que implique 
violação ao princípio da separação dos poderes  
AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO DE DESPESAS PARA O 
ERÁRIO MUNICIPAL (ART. 25, DA CONSTITUIÇÃO 
ESTADUAL)  A exigência prevista na norma em exame 
dirige-se às Instituições Financeiras, e não ao Poder Público 
local  INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI FEDERAL  
A exigência do Município de manter serviços de segurança 
privada, não interfere com as leis federais que regulam o 
funcionamento das instituições financeiras  Legislação 
municipal impugnada que, nesse passo, não padece dos 
vícios de inconstitucionalidade e ilegalidade aduzidos  
Precedentes dos C. Supremo Tribunal Federal, Superior 
Tribunal de Justiça e do E. Órgão Especial desta Corte  
Sentença reformada  Recurso provido.
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Trata-se de ação ordinária com pedido de antecipação 

de tutela ajuizada pela Federação Brasileira de Bancos  FEBRABAN, em 

face do Município de São José do Rio Preto, buscando a condenação do réu 

em obrigação de não fazer consistente na abstenção da lavratura de 

qualquer auto de infração com base na Lei Municipal nº 11.262/2012, que 

exige a manutenção de vigilantes armados por 24 horas nos caixas 

eletrônicos em estabelecimentos bancários, na anulação dos autos de 

infração eventualmente lavrados, bem como na declaração de 

inconstitucionalidade dos artigos 1º e 2º da referida norma.

A antecipação dos efeitos da tutela foi deferida (fls. 

75/76).

A r. sentença de fls. 138/141-verso, cujo relatório 

adoto, confirmando a tutela anteriormente concedida, declarou 

incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei nº 11.262/2012 e julgou 

procedente a ação, determinando ao réu que se abstenha, em relação aos 

associados da autora, de lavrar autos de infração e de impor sanção ou 

efetuar cobrança com base na referida lei municipal, anulando os autos de 

infração eventualmente impostos. Em razão da sucumbência o réu arcará 

com as custas e despesas processuais, bem como com honorários 

advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado apela o vencido, alegando, em síntese, 

falta de interesse de agir da autora, em virtude do ajuizamento de ação 

direta de inconstitucionalidade em que foi concedida liminar para o fim de 

suspender a eficácia da Lei Municipal nº 11.262/2012. Requer, assim, a 

extinção do processo sem resolução de mérito (fls. 143/149).

Recurso recebido, processado e com contrarrazões 

(fls. 154/161).

É o relatório.
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A r. sentença deve ser reformada, julgando-se 

improcedente a demanda.

Trata-se de ação ordinária em que a Federação 

Brasileira de Bancos  FEBRABAN busca a condenação do Município de 

São José do Rio Preto em obrigação de não fazer consistente na abstenção 

da lavratura de qualquer auto de infração com base na Lei Municipal nº 

11.262/2012, que exige a manutenção de vigilantes armados por 24 horas 

nos caixas eletrônicos em estabelecimentos bancários, na anulação dos 

autos de infração eventualmente lavrados, bem como na declaração de 

inconstitucionalidade dos artigos 1º e 2º da referida norma.

Em que pese o deferimento de liminar, em sede de 

ação direta de inconstitucionalidade, conforme cópia às fls. 150/151, 

somente a decisão de mérito sobre a constitucionalidade de lei ou ato 

normativo é que possui efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder 

Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos 

termos do parágrafo único, do artigo 28, da Lei nº 9.868/19991.

Desta feita, não há que se falar em ausência de 

interesse de agir, por parte da autora.

A competência legislativa atribuída pela Constituição 

Federal aos Municípios, notadamente às hipóteses inscritas no art. 30, 

incisos I e II, autoriza que estes, diante da preponderância dos interesses 

locais sobre os gerais, legislem sobre atividades urbanas, incluído o 

funcionamento de estabelecimentos comerciais.

Assim, é pacífica a possibilidade de os municípios 

1 Art. 28 [...]

Parágrafo único  A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a 

interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução 

de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à 

Administração Pública federal, estadual e municipal
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legislarem, por exemplo, sobre o tempo de espera em fila, a instalação de 

câmeras de vídeo, restrição de uso de telefone móvel celular e instalação de 

dispositivos de segurança em estabelecimentos bancários, e as respectivas 

sanções pelo descumprimento. Trata-se de matéria que não interfere no 

funcionamento da agência bancária componente do sistema financeiro 

nacional.

Quanto ao alegado vício de iniciativa, igualmente sem 

razão a autora, uma vez que a lei em comento não tratou de nenhuma 

matéria cuja iniciativa seja exclusiva do chefe do Poder Executivo, 

inexistindo violação ao princípio de separação de poderes.

Conforme lição do mestre Hely Lopes Meirelles2:

“Leis de iniciativa exclusiva do prefeito são aquelas em 

que só a ele cabe o envio do projeto à Câmara. Nessa 

categoria estão as que disponham sobre a criação, 

estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e 

entidades da Administração Pública Municipal; a 

criação de cargos, funções e empregos públicos na 

Administração direta e autárquica, fixação e aumento 

de sua remuneração; o regime jurídico dos servidores 

municipais; e o plano plurianual, as diretrizes 

orçamentárias, os orçamentos anuais, créditos 

suplementares e especiais.”

Inexiste, ainda, violação ao artigo 25, da Constituição 

do Estado de São Paulo, que assim dispõe:

“Artigo 25 - Nenhum projeto de lei que implique a 
2 in Direito Municipal Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 2006, pp. 732-733
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criação ou o aumento de despesa pública será 

sancionado sem que dele conste a indicação dos 

recursos disponíveis, próprios para atender aos novos 

encargos.”

A vedação constitucional de edição de lei que implique 

em criação ou aumento de despesa sem a indicação dos recursos 

disponíveis diz respeito às despesas públicas e não aquelas que deverão 

ser suportadas pelo particular, como é o caso da lei discutida nestes autos.

A obrigação para manutenção de serviços de 

segurança privada é dos estabelecimentos bancários e não do Município de 

São José do Rio Preto, inocorrendo, desta feita, violação ao referido 

dispositivo constitucional.

Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade 

da Lei Municipal impugnada (Lei nº 11.262/2012), cujo conteúdo diz respeito 

às condições de segurança do público nas agências bancárias, questão que 

pode ser regulada pelo Município por se tratar de interesse local, nos termos 

do artigo 30, inciso I, do texto constitucional.

Sobre o assunto, o C. Supremo Tribunal Federal já 

decidiu que:

“[...] é da competência do município legislar sobre 

medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez 

aos usuários de serviços bancários, uma vez que 

tratam de assuntos de interesse local, conforme se 

observa das ementas de julgados de ambas as Turmas 

desta Corte, abaixo transcritas:

'RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
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CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. 

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ATENDIMENTO AO 

PÚBLICO. FILA. TEMPO DE ESPERA. LEI 

MUNICIPAL. NORMA DE INTERESSE LOCAL. 

LEGITIMIDADE. Lei Municipal n. 4.188/01. 

Banco. Atendimento ao público e tempo máximo 

de espera na fila. Matéria que não se confunde 

com a atinente às atividades-fim das instituições 

bancárias. Matéria de interesse local e de 

proteção ao consumidor. Competência legislativa 

do Município. Recurso extraordinário conhecido e 

provido' (RE 432.789/SC, Rel. Min. Eros Grau, 

Primeira Turma).

'Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. 

Recurso que não demonstra o desacerto da 

decisão agravada, proferida em consonância com 

entendimento desta Corte. 3. Agências bancárias. 

Instalação de bebedouros e sanitários. 

Competência legislativa municipal. Interesse local. 

Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento' (RE 418.492-AgR/SP, Rel. Min. 

Gilmar Mendes, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AI 427.373-AgR/RS, Rel. Min. 

Cármen Lúcia; AI 614.510-AgR/SC, Rel. Min. Celso de 

Mello; RE 367.615/MG, Rel. Min. Menezes Direito; RE 

470.771/MG, Rel. Min. Ayres Britto.

Isso posto, nego seguimento ao recurso (CPC, art. 
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557, caput).

Publique-se.

Brasília, 10 de agosto de 2011.

Ministro RICARDO LEWANDOWSKI  Relator.”

(RE 595408, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, julgado em 10/08/2011, publicado 

em DJe-157 DIVULG 16/08/2011 PUBLIC 17/08/2011)

Este entendimento foi pacificado pelo C. Órgão 

Especial desta Corte, como se vê dos julgados abaixo:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - 

Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, 

ajuizada pelo Prefeito do Município de Jundiaí/SP, 

visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei 

Municipal nº 8.008, de 16 de abril de 2013, que 

determina "em agências bancárias, presença de 

agente de segurança nas áreas de autoatendimento" - 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - Inocorrência 

de vício formal de iniciativa que implique violação ao 

princípio da separação dos poderes - AUSÊNCIA DE 

CRIAÇÃO DE DESPESAS PARA O ERÁRIO 

MUNICIPAL - A exigência prevista na norma em exame 

dirige-se às Instituições Financeiras, e não ao Poder 

Público local. São aquelas, e não este, que terão 

despesas - mínimas, é viável afirmar de passagem - 

com o cumprimento de tal providência imposta pela lei. 
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

IMPROCEDENTE.” (Direta de Inconstitucionalidade nº 

0100335-76.2013.8.26.0000. Órgão Especial. Rel. Des. 

Roberto Mac Cracken, j. 02/04/2014)

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei 4.682, de 26 

de agosto de 2011 do Município de Mogi Guaçu. 

Possibilidade do Município de legislar sobre 

instalações de painel opaco entre os caixas e os 

clientes e câmeras de vídeo no entorno dos 

estabelecimentos bancários do Município. 

Constitucionalidade reconhecida. Não ocorrência de 

vício de iniciativa do projeto de lei por Vereador. Norma 

editada que não estabelece medidas relacionadas à 

organização da administração pública, nem cria 

deveres diversos daqueles genéricos ou mesmo 

despesas extraordinárias. Imposição de sanções em 

caso de descumprimento pelos estabelecimentos 

bancários que decorrem de descumprimento de norma 

de conduta. Irrelevância. Ação Direta de 

Inconstitucionalidade julgada improcedente. O 

Município pode legislar sobre instalações de painel 

opaco entre os caixas e os clientes e câmeras de 

segurança no entorno dos estabelecimentos bancários, 

em favor dos usuários dos serviços, para lhes 

proporcionar segurança, na esteira, aliás, de 

precedentes do próprio Supremo Tribunal Federai A 

iniciativa do projeto de lei por Vereador em matéria 

dessa natureza não interfere na organização da 
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Administração, mostrando-se irrelevante que o 

Executivo, na hipótese, tenha dever de fiscalizar ou 

impor, em sendo o caso, as sanções correspondentes 

às infrações. Ao Legislativo cabe editar normas 

abstratas, gerais e obrigatórias, ainda que voltadas 

apenas aos bancos e ao Executivo cabe a 

responsabilidade de executá-las, inclusive com 

fiscalização e imposição de penas.” (Direta de 

Inconstitucionalidade nº 0276050-06.2011.8.26.0000. 

Órgão Especial. Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 

13/06/2012)

“Ação direta de inconstitucionalidadc - Lei Municipal n° 

4.384/2009. Ato normativo de iniciativa de vereador, 

que dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento 

reservado, bem com vídeo de monitoramento nas 

agências bancárias no âmbito do Município e dá outras 

providências - Ausência de vício de iniciativa - 

Legalidade por se tratar de matéria ligada à segurança 

pública - Matéria de iniciativa não reservada ao Chefe 

do Poder Executivo - Inexistência de ilegalidade do 

Município na exigência de funcionamento de 

estabelecimentos bancários condicionado à instalação 

de equipamentos de segurança - Competência 

legislativa concomitante do Município - Matéria de 

interesse loca) - Efetiva legitimidade do Município para 

legislar sobre o tema - Finalidade de proporcionar 

proteção ao consumidor - Ação julgada improcedente.” 

(Direta de Inconstitucionalidade nº 
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0318796-20.2010.8.26.0000. Órgão Especial. Rel. Des. 

Roberto Mac Cracken, j. 29/02/2012)

Inexiste, ainda, violação à Lei Federal nº 7.102/1983, 

que dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros e estabelece 

normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que 

exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, em razão da 

competência ser concorrente às três esferas de Poder.

A lei discutida nestes autos diz respeito à segurança 

dos munícipes de São José do Rio Preto, usuários dos estabelecimentos 

bancários, não interferindo com o funcionamento das instituições 

financeiras.

Esse é o entendimento do C. Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. 

LEGISLAÇÃO LOCAL. INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. LEI FEDERAL 

7.102/1983. OFENSA. NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Hipótese em que o acórdão recorrido, que afastou lei 

municipal relativa à instalação de equipamentos de 

segurança em agência bancária por ofensa à Lei 

Federal 7.102/1983, foi proferido antes da EC 45/2004. 

O STJ tem competência para dirimir conflito entre leis 

local e federal, na hipótese. Precedentes do STJ.

2. A instalação de detector de metal nas agências 

bancárias, em determinada localidade, pode ser 

considerada excessiva, enquanto em outra cidade 
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pode representar medida essencial para a segurança 

dos usuários. Tais peculiaridades denotam o interesse 

local na regulação da matéria e, portanto, a 

competência legislativa municipal, nos termos do art. 

30, I, da CF.

3. O Município, ao exigir a instalação de aparatos de 

segurança, não interfere na regulação das instituições 

financeiras, o que representaria invasão da 

competência federal. A normatização local restringe-se 

a dispor acerca de medidas para a segurança dos 

munícipes que freqüentam esses específicos 

estabelecimentos empresariais instalados em seu 

território. Precedentes do STJ.

4. Recurso Especial provido.” (REsp 436.752/MG, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 15/09/2009, DJe 24/09/2009)

“ROMS. CONSTITUCIONAL. CONFRONTO ENTRE 

LEI MUNICIPAL E FEDERAL. LEGISLAÇÃO 

CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE 

DIREITO LÍQÜIDO E CERTO.

1. A Lei Municipal n.º 1.890, de 25 de agosto de 1992, 

da Capital fluminense, não destoa dos preceitos 

federais, uma vez que regulou matéria afeta à sua 

competência, e de estrito interesse local.

2. A exigência do Município de condicionar o 

funcionamento de agência bancária à apresentação de 

lista descritiva contendo os nomes dos empregados, 
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equipamentos e atividades das empresas 

encarregadas da segurança dos estabelecimentos 

bancários, não interfere com as leis federais que 

regulam o funcionamento das instituições financeiras.

3. Recurso desprovido.” (RMS 15.112/RJ, Rel. Ministra 

LAURITA VAZ, SEGUNDA TURMA, julgado em 

05/11/2002, DJ 16/12/2002, p. 284)

“ADMINISTRATIVO - AGÊNCIA BANCÁRIA: 

FUNCIONAMENTO - EXIGÊNCIA MUNICIPAL.

1. Em matéria de funcionamento de instituições 

financeiras, há competência concorrente das três 

esferas de poder (art. 24 e 25 da CF/88).

2. A Lei Municipal 7.494/94, ao especificar as 

condições da porta de segurança das agências 

bancárias, agiu dentro de sua competência, traçada 

pelo Código de Obras.

3. Recurso especial improvido.” (REsp 189.254/RS, 

Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 03/05/2001, DJ 09/06/2003, p. 204)

“PROCESSUAL - CONFRONTO ENTRE LEI 

ESTADUAL E FEDERAL - SOLUÇÃO À LUZ DO 

DIREITO INFRACONSTITUCIONAL - CABIMENTO DO 

RECURSO ESPECIAL (ALÍNEA B) - LEGISLAÇÃO 

CONCORRENTE.

I - Cabe recurso especial, para resolver conflito entre 
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lei local e lei federal (Alínea b), quando a solução se 

possa obter sem declaração de inconstitucionalidade.

II - É lícito ao Município condicionar o funcionamento 

de agência bancária à instalação de dispositivos de 

segurança. Tal exigência não interfere com as leis 

federais que disciplina o funcionamento das instituições 

financeiras.” (REsp 220.346/RS, Rel. Ministro GARCIA 

VIEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HUMBERTO GOMES 

DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/11/1999, DJ 08/03/2000, p. 67)

Destarte, a Lei Municipal de São José do Rio Preto 

acima referida e questionada nos autos não padece dos vícios de 

ilegalidade e inconstitucionalidade aduzidos pela autora, podendo a mesma 

servir de fundamento legal para a lavratura dos autos de infração e 

imposição de multa, com a ressalva de que sua eficácia foi suspensa em 

razão de liminar concedida nos autos da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 0152781-56.2013.8.26.0000.

Assim, a r. sentença deve ser reformada, julgando-se 

improcedente a demanda.

Invertidos os ônus da sucumbência, arcará a autora 

com as custas e despesas processuais, bem como com honorários 

advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais), já que mais adequado ao 

desiderato legal (art. 20, par. 4º, do CPC).

Neste sentido já decidiu o STJ:

 “A teor do art. 20, § 4º, do CPC, nas causas de 
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pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em 

que não houver condenação ou for vencida a Fazenda 

Pública, a verba honorária será fixada mediante 

apreciação equitativa do magistrado. 5. No juízo de 

equidade, o magistrado deve levar em consideração o 

caso concreto em face das circunstâncias previstas no 

art. 20, § 3º, alíneas "a", "b" e "c", do CPC, podendo 

adotar como base de cálculo o valor da causa, o valor 

da condenação ou arbitrar valor fixo”. (REsp nº 

1.028.066 PB, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJ. 

25/08/09).

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, julgando-

se improcedente a presente demanda.

REBOUÇAS DE CARVALHO

Relator
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Nº 2301/2015Nº 2301/2015Nº 2301/2015Nº 2301/20151111

CL – Competência Legislativa
Municipal. Projeto de lei, de iniciativa
parlamentar, que versa sobre a
obrigatoriedade de contratação de
seguranças para atuarem nas áreas
de autoatendimento das agências
bancárias. Princípio da
proporcionalidade e razoabilidade.
Considerações.

CONSULTA:CONSULTA:CONSULTA:CONSULTA:

A Câmara consulente indaga a respeito de propositura, de
iniciativa parlamentar, que versa sobre a obrigatoriedade de agências
bancárias disponibilizarem agentes de segurança junto aos terminais de
autoatendimento localizados no interior das agências, inclusive nos
períodos noturnos e fins de semana.

A consulta segue acompanhada do projeto de lei.

RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:

A competência municipal para estabelecer regras sobre atividade
bancária vem sendo objeto de sucessivas discussões e decisões, tendo a
jurisprudência do STJ se firmado no sentido de que a competência da
União para regular o sistema financeiro não inibe os Estados e Municípios
de legislar em prol da segurança e conforto dos munícipes usuários dos

1111PARECER SOLICITADO POR ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE,ASSESSOR JURÍDICO - CÂMARAPARECER SOLICITADO POR ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE,ASSESSOR JURÍDICO - CÂMARAPARECER SOLICITADO POR ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE,ASSESSOR JURÍDICO - CÂMARAPARECER SOLICITADO POR ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE,ASSESSOR JURÍDICO - CÂMARA
MUNICIPAL (AVARÉ-SP)MUNICIPAL (AVARÉ-SP)MUNICIPAL (AVARÉ-SP)MUNICIPAL (AVARÉ-SP)

-



serviços bancários. Neste sentido, cite-se: RMS 21981, 15/07/2010 e Resp
nº 467.451.

Note-se que ao impor a instalação de equipamentos de
segurança atua a municipalidade no âmbito do seu poder de polícia
inclusive sobre as construções, respeitando o interesse local. Veja-se:

RECURSO. Agravo de Instrumento. (...)2. RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Competência legislativa.
Município. Edificações. Bancos. Equipamentos de segurança.
Portas eletrônicas. Agravo desprovido. Inteligência do art. 30, I e
192, I da CF. Precedentes. Os Municípios são competentes paraOs Municípios são competentes paraOs Municípios são competentes paraOs Municípios são competentes para
legislar sobre questões que respeite a edificações ou construçõeslegislar sobre questões que respeite a edificações ou construçõeslegislar sobre questões que respeite a edificações ou construçõeslegislar sobre questões que respeite a edificações ou construções
realizadas no seu território, assim como sobre assuntosrealizadas no seu território, assim como sobre assuntosrealizadas no seu território, assim como sobre assuntosrealizadas no seu território, assim como sobre assuntos
relacionados à exigência de equipamentos de segurança, emrelacionados à exigência de equipamentos de segurança, emrelacionados à exigência de equipamentos de segurança, emrelacionados à exigência de equipamentos de segurança, em
imóveis destinados ao atendimento ao públicoimóveis destinados ao atendimento ao públicoimóveis destinados ao atendimento ao públicoimóveis destinados ao atendimento ao público." (AI - AgR 491420/
SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, Julgado em
21/02/2006, g.n.)

ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS. COMPETÊNCIA
DOS MUNICÍPIOS PARA, MEDIANTE LEI, OBRIGAR AS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS A INSTALAR, EM SUAS
AGÊNCIAS, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇADISPOSITIVOS DE SEGURANÇADISPOSITIVOS DE SEGURANÇADISPOSITIVOS DE SEGURANÇA- INOCORRÊNCIAINOCORRÊNCIAINOCORRÊNCIAINOCORRÊNCIA
DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDERALDE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDERALDE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDERALDE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDERAL
RECURSO IMPROVIDO. - O Município dispõe de competência
para, com apoio no poder autônomo que lhe confere a Constituição
de República, exigir, mediante lei formal, a instalação, em
estabelecimentos bancários, dos pertinentes equipamentos de
segurança, tais como portas eletrônicas ou câmaras filmadoras,
sem que o exercício desta atribuição institucional, fundada em
título constitucional específico (CF, art. 30, I), importe em conflito
com as prerrogativas fiscalizadores do Banco Central do Brasil.



Precedentes." (RE - AgR 312050/MS, Segunda Turma, Rel. Min.
Celso de Mello, Pub. 06/05/2005, g.n.)

Agravo regimental em agravo de instrumento. 3. Agências
bancárias. Instalação de equipamentos de segurançaequipamentos de segurançaequipamentos de segurançaequipamentos de segurança.
Competência legislativa municipal. Interesse localCompetência legislativa municipal. Interesse localCompetência legislativa municipal. Interesse localCompetência legislativa municipal. Interesse local. Precedentes. 4.
Art. 93, IX, da Constituição. Ofensa não configurada. Acórdão
devidamente fundamentado. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento"(AI 574296 AgR / RS - RIO GRANDE DO SUL, g.n.)

No caso do projeto de lei ora em análise, entretanto, não se trata
de prover as edificações com equipamentos de segurança, mas sim de
obrigar a contratação de pessoal, no caso, vigilantes, pela instituição
bancária, o que inclusive já encontra disciplina própria na Lei nº 7.102/83
que bem regulamenta a questão.

Cumpre alertar, ainda, que conforme reiterado por este Instituto,
até as medidas que envolvam a segurança dos clientes, através da
instalação de dispositivos de vigilância, dentre outros, são medidas que,
apesar de estarem abarcadas pela competência municipal, devem ser
avaliadas pela ótica da proporcionalidade e razoabilidade.

Neste sentido, MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO comenta
que "o poder de polícia não deve ir além do necessário para a satisfação
do interesse público que visa proteger; a sua finalidade não é destruir os
direitos individuais, mas, ao contrário, assegurar o seu exercício,
condicionando-se ao bem-estar social; só poderá reduzi-los quando em
conflito com interesses maiores da coletividade e na medida estritamente
necessária à consecução dos fins estatais". (Direito Administrativo, 11ª
edição, Atlas, São Paulo, p. 115)

Em suma, pode-se dizer que a proposta legislativa fere os



princípios da proporcionalidade e a razoabilidade, não se afigurando como
a medida menos gravosa a ser adotada para garantir segurança aos
usuários do serviço, ademais, destacamos que é contrária ao princípio da
livre iniciativa a criação de excessivos embaraços à prestação da atividade
econômica, o que poderia, em última análise, inviabilizar a prestação da
atividade no município causando enormes transtornos à população que
poderia se ver privada de usufruir do serviço ante o provável desinteresse
econômico do mercado de disponibilizar serviço nessas condições, motivo
pelo qual a propositura não merece prosperar.

É o parecer, s.m.j.

Diego Leonardo da Silva Santos
da Consultoria Jurídica

Aprovo o parecer

Marcus Alonso Ribeiro Neves
Consultor Jurídico

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2015.
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Processo nº 159/2015. 

Projeto de Lei nº 119/2015. 

Autor: Prefeito Municipal 

 

Assunto: “Autoriza a celebração de convênio com a 

Associação dos produtores rurais dos bairros Santa Cruz 

dos  Coqueiros, Aracatu, Caviúna, Ezequiel Ramos, 

Ferreira e Barra Grande – Associação dos Seis Bairros, e 

dá outras providências”.  

 

P A R E C E R -  P R E L I M I N A R   

 

 

Cuida-se do projeto de Lei de autoria do Chefe do Executivo municipal, buscando autorização a 

celebrar convênio com as Associações dos produtores rurais dos Bairros Santa Cruz dos Coqueiros, Aracatu, 

Caviúna, Ezequiel Ramos, Ferreira e Barra Grande, cujo objeto será o repasse de material orgânico. 

 

 Cumpre consignar que esta Divisão Jurídica em estudo ao referido projeto, com muita acuidade 

se convence que há necessidade da vinda de outros documentos a ensejar a tramitação da propositura. 

 

Igualmente, se faz necessário ainda pelo autor do projeto o encaminhamento dos seguintes 

documentos: 

 

1) Estatuto Social da Associação; 

 

2) Cartão CNPJ; 

 

3) Certidões Negativas – (Federal, Estadual e Municipal) 

 

4) Plano de Trabalho (art. 116, da Lei 8.666/93). 

 

Assim, requer-se a Comissão de Constituição, Justiça e Redação seja oficiado ao autor do projeto 

para que encaminhe a documentação, caso não seja atendida tal providência, opina SMJ, esta Divisão 

Jurídica pela não tramitação do projeto de Lei, face o aparecimento de possível ilegalidade na 

propositura.   

É o parecer, sub censura. 

Avaré (SP), 25 de Setembro de 2015. 

 

LEROY AMARILHA FREITAS 

ADV. - OAB/SP 146.191 
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Processo nº 159/2015. 
Projeto de Lei nº 119/2015. 
Autor: Prefeito Municipal 
 

Assunto: “Autoriza a celebração de convênio com a 
Associação dos produtores rurais dos bairros Santa 
Cruz dos  Coqueiros, Aracatu, Caviúna, Ezequiel 
Ramos, Ferreira e Barra Grande – Associação dos Seis 
Bairros, e dá outras providências”.  

 
 
 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  
 

 
Cuida-se do projeto de Lei de autoria do Chefe do Executivo municipal, 

buscando autorização a celebrar convênio com as Associações dos produtores rurais dos 

Bairros Santa Cruz dos Coqueiros, Aracatu, Caviúna, Ezequiel Ramos, Ferreira e Barra 

Grande, cujo objeto será o repasse de material orgânico. 

 

Nos termos do artigo 30, inciso I da Constituição Federal, compete ao 

Município legislar sobre assuntos de interesse local. A Constituição do Estado de São 

Paulo, por sua vez, em seu artigo 111, prevê: 

 
“Art. 111. A administração pública direta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do 
Estado, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público”. 

 

Para delimitar um campo de ação necessariamente máximo ao agente 

público, para estabelecer parâmetros socialmente exigíveis na sua gestão dos negócios 

públicos, para cercear excessos, para coibir abusos e desmandos, é que a Constituição de 

l988, por vez primeira na história fez constar do seu texto exatamente os princípios de 

administração, no que foi imitada e até mesmo complementada pelas Constituições dos 

Estados. 

 

Nas administrações locais atender ao princípio da legalidade significa 

em prestar atenção à organização e ao disciplinamento que a lei deu aos serviços 

públicos, à estruturação do pessoal, ao uso dos bens públicos, às posturas ou normas 

edilícias locais, às ordenações de todos os assuntos de interesse peculiar daquela esfera 

respectiva. 
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O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina: 

 
"Este princípio entronca-se com a própria noção de Estado de Direito. Estado de Direito 
é aquele que se submete ao próprio direito que criou, razão pela qual não deve ser 
motivo surpresa constituir-se o princípio da legalidade um dos sustentáculos 
fundamentais do estado de Direito. (...) 

 

De tudo ressalta que “a Administração não tem fins próprios, mas há 

de buscá-los na lei, assim como, em regra, não desfruta de liberdade, escrava que é 

da ordem jurídica." (In Curso de Direito Administrativo, Ed. Saraiva, SP, l.994, pp. 24/5). 

 

No mesmo sentido, o artigo 4.º, I, da Lei Orgânica do Município de 

Avaré atribui ao Município, dentre outras, a competência para legislar sobre assuntos de 

interesse local. 

 

A mesma Lei Orgânica, em seu artigo 28, nos traz que compete, 

privativamente, à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: 

 
Art. 28.................. 
 
(...) 
 
XIII - Autorizar a realização de empréstimos, operação ou acordo externo de qualquer 
natureza, de interesse do Município; 
 
(...) 
 
XV - Autorizar ou aprovar convênios, acordos ou contratos que resultem para o 
município encargos não previstos na lei orçamentária; 

 
 

Nesse mesmo sentido, o artigo 127 da citada Lei: 
 

Art. 127. O Município disciplinará por meio de lei os consórcios públicos e os convênios 
de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços 
públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e 
bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. 
 
§ 1º. Os consórcios deverão ter sempre um Conselho Consultivo, com a participação de 
todos os Municípios integrantes, uma autoridade executiva e um Conselho Fiscal de 
munícipes não pertencentes ao serviço público.  
 
§ 2º. Celebrado o Convênio e/ou Termos de Parceria o município dará ciência a Câmara 
Municipal enviando cópia dos instrumentos.  
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O presente projeto objetiva autorização legislativa para que o Poder 

Executivo possa celebrar convênio com as Associações dos produtores rurais dos Bairros 

Santa Cruz dos Coqueiros, Aracatu, Caviúna, Ezequiel Ramos, Ferreira e Barra Grande, cujo 

objeto será o repasse de material orgânico. 

 

Destaca-se como objetivo do convênio promover o repasse do material 

orgânico resultante da trituração de material vegetal proveniente das retiradas de 

ramadas no município, visto que todo material gerado com a trituração dos galhos 

deveria ser transportado para o aterro sanitário, o que traria dois prejuízos: o primeiro o 

gasto com frete até o local e o segundo ocupação de espaço no aterro diminuindo sua 

vida útil. 

 

Por outro lado, ao destinar este material aos agricultores tem-se um 

ganho significativo, pois, os mesmos irão utilizá-lo como cobertura morta para os 

canteiros de produção ou ainda para compostagem, dando desta forma uma destinação 

agroecológica adequada. 

 

Destarte, não se pode deixar de citar o que consta na Lei Orgânica 

Municipal em seu artigo 183, sobre Política Agrícola: 

 

Art. 183. A política agrícola do Município, a ser executada através de órgão específico 
do Poder Público, deverá promover o desenvolvimento do setor agropecuário, 
obedecendo rigorosamente um Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, que será 
elaborado por uma Comissão Municipal. Parágrafo único. O Plano Municipal de 
Desenvolvimento Rural levará em conta:  
 
I - Utilização racional de recursos naturais e preservação do meio ambiente e 
conservação do solo e da água; 
 
(...) 

 
A previsão encontra amparo no que dispõe artigo 4.º, inciso VII, da 

mesma Lei orgânica, no qual diz que compete ao Município: 

 
VII -Dispor sobre organização, administração e execução de seus serviços públicos; 
 
(...) 
 

Todavia, por se tratar de Convênio, aplica-se o disposto no artigo 116 da 

Lei n.º 8.666/93: 
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“I - identificação do objeto a ser executado; II - metas a serem atingidas; III - 
etapas ou fases de execução; IV - plano de aplicação dos recursos financeiros; V 
- cronograma de desembolso; VI - previsão de início e fim da execução do 
objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas; VII - se o 
ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os 
recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente 
assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade 
ou órgão descentralizador. “ 
 
(...) 
 
§ 2.º. Assinado o convênio, a entidade ou órgão repassador dará ciência do 
mesmo à Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal respectiva. 

 
 
Da análise do projeto verifica-se que o mesmo está instruído com os 

documentos referidos no dispositivo citado, constando a minuta do convênio, bem como 

o plano de trabalho a ser executado. 

 

Dessa forma, o Projeto em análise não se encontra maculado pelo vício 

da ilegalidade ou da inconstitucionalidade. 

 
 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
 

 

Quanto à redação DO PROJETO DE LEI, não vislumbramos necessidade 

de alteração/emenda. 

 

Posto isso, diante das formalidades legais e regimentais, nos termos da 

fundamentação supra, respeitadas as formalidades legais e regimentais, opinamos pela 

REGULAR TRAMITAÇÃO do presente Projeto de Lei, pois, ausentes quaisquer vícios que 

o maculem, seja de ordem formal ou material. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré (SP), 28 de outubro de 2015. 

 
 
ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE   LEROY AMARILHA FREITAS 
ASSESSOR JURÍDICO    CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
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Processo n.º 172/2015 
Projeto de Lei n.º 124/2015 
Autor: Prefeito Municipal 
  
 

Assunto: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA 
DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
AVARÉ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 
2016. 
 

 
 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  
 
 
 

Trata-se do Projeto de Lei Ordinária, de autoria do Chefe do Poder Executivo 
local, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2016 
(LOA). 

 
Cumpre consignar que compete ao Poder Executivo do Município, nos termos 

do artigo 165, inciso III, da Constituição da República estabelecer, mediante lei, as 
diretrizes orçamentárias. 

 
Nesse sentido, necessário registrar ainda que o executivo municipal tende a 

cumprir as disposições da Carta Magna com a apresentação de projeto de lei que trata das 
diretrizes e metas para o exercício financeiro de 2016.  

 
Apresentam diversos documentos anexos ao projeto de lei, ao qual ressalta-se, 

todavia, que não visualizamos a comprovação das exigências da Lei Complementar n.º 
11/01 (regulamenta o § 2.º do artigo 147 da Lei Orgânica do Município de Avaré, que 
dispõe sobre o Programa do Orçamento Participativo), uma vez que o orçamento em 
questão não contempla o chamado orçamento participativo, situação que há muito vendo 
sendo apontado pelo Tribunal de Contas do Estado, cuja providência vem sendo 
descumprida de forma reiterada pelo Poder Executivo. 

 
Quanto a esta circunstância, visando contribuir com o Poder Executivo, a 

Câmara Municipal criou, em sua página eletrônica oficial, um canal aberto à população para 
o envio de sugestões ao orçamento municipal, porém, esta providência não foi suficiente 
para levar a administração municipal a incluir na Lei Orçamentária o programa do orçamento 
participativo. 

 
Nesse passo, necessário traçar breve comentário do que efetivamente deva 

versar a lei de diretrizes orçamentárias. 
 
No primeiro momento o orçamento público é um fato puramente econômico 

ou financeiro, ao contrário do segundo momento (após a criação e a incidência da Lei 
Orçamentária) quando se torna um fato jurídico. 
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Sob seu aspecto político o Orçamento demonstra como serão destinadas as 
verbas e quais os objetivos sociais a serem alcançados com essa distribuição. 

 
O aspecto jurídico do Orçamento caracteriza-se pelo fato de observar os 

preceitos constitucionais e legais. A nossa atual Constituição destina um título específico para 
a Tributação e o Orçamento.  

No capítulo II, Seção II, do referido título, encontramos os artigos que tratam 
dos orçamentos, sendo que nos artigos 165 a 169 estão prescritas as regras que 
regulamentam os orçamentos. 

 
O artigo 165 enumera três leis, todas de iniciativa do poder Executivo:  
 
I - o plano plurianual;  
II - as diretrizes orçamentárias; e  
III - os orçamentos anuais. 
 
Cabe à Lei de Diretrizes Orçamentárias:  
 

a) estabelecer as metas e as prioridades da administração pública, incluindo 
as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente;  
b) orientar a elaboração da lei orçamentária anual;  
c) dispor sobre as alterações na legislação tributária; e  
d) estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de 
fomento. 

 
A lei orçamentária é, na verdade, o conjunto de três categorias de orçamentos. 

Compreende, na primeira categoria, o orçamento fiscal dos Poderes da União, dos seus 
fundos, dos órgãos e entidades da administração direta e indireta, incluindo o orçamento das 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.  

 
Na segunda categoria, estão os orçamentos de investimentos das empresas 

em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a 
voto.  

 
Por último, dentro da terceira categoria, está o orçamento da seguridade 

social, abrangendo todas as entidades e órgãos vinculados à União, quer sejam da 
administração direta ou indireta; bem como o dos seus respectivos fundos e fundações. 

 
Entretanto, para viabilizar a produção dos efeitos dos dispositivos 

orçamentários, a constituição prevê a criação de uma lei complementar. Cabendo à essa lei 
complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a 
organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária 
anual; bem como, estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração 
direta e indireta e, ainda, estabelecer as condições para a instituição e o funcionamento de 
fundos. 

 
E de conhecimento dos senhores vereadores que o artigo 24 da Carta 

Magna, no seu inciso I, estabelece competir concorrentemente à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar sobre matéria de direito financeiro.  

 



 

 
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 

D I V I S Ã O  J U R Í D I C A  

 
 

Av. Pref. Misael Euphrásio Leal, 999 – Centro – CEP 18705-050 - Avaré – SP 

Tel. (14) 3711-3073 - e-mail: jurídico@camaraavare.sp.gov.br - www.camaraavare.sp.gov.br 

Devem, portanto, todos os demais entes da federação (Estados, Distrito 
Federal e Municípios) elaborarem respectivamente o seu plano plurianual, a sua lei de 
diretrizes orçamentárias e a sua lei orçamentária anual, para que possam continuar 
sobrevivendo.  

 
Neste contexto, a lei orçamentária é de fundamental importância para a vida 

do Estado, pois, sem ela ele não poderá atingir suas finalidades e atribuições.  
 
Existem alguns princípios que norteiam a elaboração do orçamento público, 

devendo ser ressaltados os seguintes: 
 
O princípio do equilíbrio consiste no equilíbrio entre as receitas e as 

despesas.  
O princípio da universalidade, segundo o qual todas as receitas e despesas 

devem estar previstas na lei orçamentária.  
 
O princípio da anualidade significa que para cada ano haja um orçamento.  
O princípio da exclusividade pelo qual o texto da lei orçamentária não pode 

conter outra determinação que não especificamente a previsão da receita e a fixação das 
despesas.  

 
O princípio da unidade, onde todos os gastos e receitas devem ser 

apresentados em um único documento.  
 
O da não afetação proíbe a vinculação direta das verbas públicas.  
 
E por último, e não menos importante, o princípio da programação, ou seja, 

o orçamento deve ter conteúdo e forma de programação. 
 
É importante ressaltar, finalmente, o caráter de essencialidade da lei 

orçamentária para que o estado possa continuar perseguindo as suas finalidades. O Estado, 
pois, como personificação da ordem jurídica, tem toda sua existência regulada pelo Direito, e, 
como não podia deixar de ser, toda sua atividade financeira, e aqui se inclui a elaboração da 
lei orçamentária, como vimos nestas breves linhas, também se encontra regulada por normas 
jurídicas. 

 
Nesse norte, verificamos no corpo do projeto a disposição contida no artigo 

42 da Lei n.º 4.320/64, que os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e 
abertos por decreto do Executivo. 

 
No mesmo sentido, o disposto no artigo 167, inciso V da Constituição da 

República, estabelecendo expressa vedação à abertura de crédito suplementar e especial 
sem prévia autorização legislativa. 

 
É certo que o art. 7.º, inciso I da Lei n.º 4.320/64 autoriza, na própria Lei do 

Orçamento, mediante prévia autorização legislativa, a abertura de créditos suplementares até 
determinado limite. 

 
No Projeto de Lei descrito, tal previsão vem expressa no artigo 4.º, inciso I, 

no limite de 6% da despesa total, que implica em dizer que o Executivo fica autorizado a 
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alterar o Orçamento, nos termos do art. 43, § 1.º, III da Lei nº 4.320/64, ou seja, os resultantes 
de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, 
autorizados em Lei. 

 
Nesse passo verificamos que o presente projeto de lei corrobora com as 

diretrizes da lei orgânica e da Constituição Federal, bem como atende as finalidades 
prioritárias da Lei de Diretrizes Orçamentária, além de atender aos princípios norteadores 
dispostos neste parecer.  

Logo, a propositura se encontra tecnicamente viável sob o aspecto jurídico, 
para a análise por parte dos nobres vereadores recomendando-se, no entanto, que as 
Comissões Permanentes busquem junto a Divisão de Contabilidade maiores esclarecimentos 
sob os aspectos contábeis. 

 
Registre-se, finalmente, que foi realizada audiência pública no dia 03.11 p.p., 

a respeito da lei orçamentária sob análise, a fim de que a população em geral pudesse 
conhecer em detalhes as despesas e as receitas previstas pelo Poder Executivo Municipal 
para o exercício de 2016. 

 
 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
                            

 
Quanto à redação DO PROJETO DE LEI, sugerimos a seguinte correção: 
 
EMENDA MODIFICATIVA 
 
Do artigo 7º: 
 
“Art. 7º - Prevalecerão os valores correntes consignados nos Anexos a esta Lei, 
no caso de divergências, de quaisquer espécies entre estes e os valores dos 
programas e das ações constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 

exercício de 2016 assim como do Plano Plurianual para período de 2014-

2017.” 
 
 
Posto isso, s.m.j., efetuada a emenda modificativa, cremos que o Projeto de 

Lei que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 
2016 (LOA) não se encontra maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, 
motivo pelo qual opinamos pela sua regular tramitação, devendo ter o seu mérito 
submetido à apreciação do Plenário desta Câmara Legislativa, respeitando-se, para tanto, as 
formalidades legais e regimentais. 

 
É o parecer, sub censura. 
 
Avaré, 10 de Novembro de 2015. 

 
 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE                                 LEROY AMARILHA FREITAS                                   
ASSESSOR JURÍDICO                      CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
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P A R E C E R  

 

 

Processo nº 178/2015 

Projeto de Lei nº 128/2015 

Autor: Prefeito Municipal 

 

 

Ref. “Revoga a Lei Municipal nº 1.837 de 30 de 

setembro de 2014 e dá outras providências. 

 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Chefe do Poder Executivo 

local, que Revoga a Lei Municipal nº Lei Municipal nº 1.837 de 30 de setembro de 

2014, lei esta que autorizava a doar área de terras à empresa A. A. DEMEZ PEÇAS - 

ME. 

 

Nesse sentido, sempre necessário registrar que compete aos 

Municípios, nos termos do art. 30, I, da Constituição da República, legislar sobre 

assunto de interesse local. 

 

Nesse passo, consigna-se ainda  que a doação é a transferência de 

um bem do patrimônio do doador para o de terceiro (donatário), que o aceita. 

 

O Código Civil, em seu artigo 538, considera doação o contrato em que 
uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de 
outra pessoa.  

 

A transferência de bem público ao particular é viável desde que 

precedida de autorização, satisfeita destinação do bem, a prévia avaliação e o 

interesse público. No caso de doação com encargo, o donatário deverá utilizar o 

bem consoante às condições estabelecidas pelo poder público doador. 

 

Noutro norte, no que tange a doação a Administração pode como 

ensina Hely Lopes Meirelles, fazer doações de bens móveis ou imóveis desafetados 

do uso público. 

 

Contudo, para tanto, deverá respeitar aos ditames legais, 

notadamente, in casu, o disposto no art. 17, da Lei nº 8.666/93: 
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“Art. 17 - A alienação de bens da Administração Pública, 
subordinada à existência de interesse público devidamente 
justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às 
seguintes normas:  
 
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para 
órgãos da administração direta e entidades autárquicas e 
fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades 
paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na 
modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes 
casos:  
 
b) doação, (…)”. 

 
Confira-se, a propósito, a lição de Hely Lopes Meirelles: 

 
“A Administração pode fazer doações de bens móveis ou 
imóveis desafetados do uso público, e comumente o faz para 
incentivar construções e atividades particulares de interesse 
coletivo. Essas doações podem ser com ou sem encargos e 
em qualquer caso dependem de lei autorizadora, que 
estabeleça as condições para sua efetivação, de prévia 
avaliação do bem a ser doado e de licitação.” 

 

Registra-se, ainda, a alienação com encargos, pois expressamente 

permitida pelo § 4º, do já citado art. 17, da Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos. Todavia, ainda aqui, a licitação é dispensável, pois é cediço que há 

no caso relevante interesse público - a construção de uma faculdade de 

tecnologia - devidamente justificado no encaminhamento do projeto em análise.  

 

Confira-se: 

 
“Art. 17 – omissis 
 
§ 4º - A doação com encargo será licitada e de seu 
instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o 
prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena 
de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de 
interesse público devidamente justificado.” (g.n.) 
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Conveniente anotar que o art. 117 da Lei Orgânica Municipal prevê 

a obrigatoriedade da cláusula de retrocessão. 

 

“Art. 117 - A alienação de bens municipais, subordinada à 
existência de interesse público devidamente justificado, será 
sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes 
normas: 
 
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e 
concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: 
 
a) doação, devendo constar obrigatoriamente da Lei e da 
Escritura Pública os encargos do donatário, o prazo de seu 
cumprimento e a cláusula de retrocessão, sob pena de nulidade 
do ato; (…)” 

 

Como pode se perceber a disposição retrocessão foi deve ser 

utilizada no texto da Lei, como expõe o art. 17, §1º da Lei de Licitações e 

Administrativos. 

“Art. 17 - A alienação de bens da Administração Pública, 
subordinada à existência de interesse público devidamente 
justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes 
normas: (…) 
 
  § 1º - Os imóveis doados com base na alínea "b" do inciso I 
deste artigo, cessadas as razões que justificaram a sua doação, 
reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a 
sua alienação pelo beneficiário. (…)” 

 

Feitas tais considerações, vê se claramente os requisitos para 

doação, bem como, as obrigações dos beneficiários destes expedientes. 

 

Ao se analisar o projeto de Lei verifica-se que a municipalidade fez 

doação de área à empresa A. A. DEMEZ PEÇAS - ME, donde se destaca obrigações 

e direitos. 

 

Extrai-se do processo, que a empresa acima citada de forma clara 

e expressa declarou seu desinteresse pela área doada, para tanto, formalizou 

Termo de Anuência para a retrocessão do imóvel ao município, fato este que 

motivou a feitura da presente propositura. 
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A revogação e a supressão de um ato administrativo legitimo e 

eficaz, realizado pela Administração. Em principio, todo ato administrativo é 

revogável, mas por motivos óbvios de interesse na estabilidade das relações 

jurídicas, e de respeito aos direitos adquiridos por particulares afetados pelas 

atividades do Poder Público impõe certos limites e restrições a essa faculdade da 

administração. 

 

   Os atos administrativos especiais ou individuais são também 

revogáveis, desde que seus efeitos se revelem inconvenientes ou contrários ao 

interesse público. 

 

Assim sendo, tendo em vista a concordância expressa do donatária 

com a restituição do bem (posse) à administração publica, afigura-se como o 

caminho célere e de se minimizar custos a Administração para retomar o bem. 

 

Por fim, cumpre apenas consignar A atividade legislativa municipal 

submete-se aos princípios da Constituição Federal com estrita obediência à Lei 

Orgânica dos Municípios, à qual cabe o importante papel de definir as matérias de 

competência legislativas da Câmara, uma vez que a Constituição Federal não 

exaure, pois usa a expressão interesse local como catalisador dos assuntos de 

competência municipal. 

 

A primordial e essencial competência legislativa do município é a 

possibilidade de auto-organizar-se por meio da edição de sua Lei Orgânica do 

Município e assim caracterizando um dos aspectos de maior relevância da 

autonomia municipal. 

    

As competências legislativas do município caracterizam-se pelo 

Princípio da Predominância do interesse local, consubstanciando-se em: 

competência genérica em virtude da predominância do interesse local (CF, art. 

30,I). 

Apesar de difícil conceituação, interesse local refere-se aos 

interesses que disserem respeito mais diretamente às necessidades imediatas do 

município, mesmo que acabem gerando reflexos no interesse regional (Estados) ou 

geral (União).   

 

A materialidade do projeto em análise se encontra em 

conformidade com a legislação vigente. 

 

Destarte, diante das ponderações acima expostas, não 

vislumbramos no vertente Projeto de Lei qualquer mácula capaz de inquiná-lo de 

ilegal ou inconstitucional. 
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SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Quanto à redação do projeto de lei não sugerimos correções. 

 

Pelo exposto, s.m.j., cremos que o Projeto de Lei em epígrafe, com 

as devidas alterações não se encontrará maculado pelo vício da 

inconstitucionalidade ou ilegalidade, e, opina esta Divisão Jurídica pela regular 

tramitação, devendo ter o seu mérito submetido à apreciação do Plenário desta 

Câmara Legislativa, respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e 

regimentais. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré (SP), 04 de Novembro de 2015. 

 

 
LEROY AMARILHA FREITAS 

ADV. - OAB/SP 146.191 

 
 

 






