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I. Relatório

Cuida o presente parecer do Exame de Juridicidade do Projeto de Lei n.O

34/2019, de autoria do Vereador Vladi Lourenço, cujo teor visa a dispor sobre a
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obrigatoriedade de cães e gatos portarem coleira ou placa de identificação, com

informações indicadoras do seu responsável.

Sobre o Exame de Juridicidade, explica Luciano Henrique da Silva Oliveira,

ser a conformidade de determinada matéria ao Direito. Isto é, "Uma matéria é jurídica

se está em consonância com a Constituição, as leis, os princípios jurídicos, a

jurisprudência, os costumes, enfim, com o Direito como um todo. Podemos entender a

juridicidade em sentido amplo de uma proposição como o conjunto de sua

constitucionalidade, sua regimentalidade e sua juridicidade em sentido estrito, esta

abrangendo o atendimento aos atributos da norma legal, a legalidade, a aderência

aos princípios jurídicos e a observância da técnica legislativa, além de outros

aspectos de juridicidade."1

Ressalte-se que todas as proposições foram lidas no expediente da sessão

de 22 de maio de 2019 e que, atendidos os requisitos regimentais, situam-se em

condições de análise. É o que basta relatar, dessarte passa-se a fundamentar.

111.Da Fundamentação

Primeiramente, no que tange à constitucionalidade formal, relacionada ao

ente constitucionalmente competente, estabelece a Constituição da República

Federativa do Brasil:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:
(...)
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do
solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da
poluição;
(...)
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
(...)
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
11- suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
(grifou-se)

1 OLIVEIRA, L. H. S. Análise de Juridicidade de Proposições Legislativas. Brasílía: Núcleo de Estudos e
Pesquisas/CONLEG/Senado, agosto/2014 (Texto para Discussão nO 151). Disponível em:
www.senado.leg.br/estudos. Acesso em 11 ago. 2014.

Doe sangue, doe órgãos, SALVE-UMA VIDA. (Lei Municipal N° -31/98, de 19 de maio de 1998)
Contribua com o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (Lei Municipal N° 1.180/2004, de 13 de outubro de 2004)

Doe Medula Óssea, Sangue do Cordão Umbilical e Placentário - PRÓ-MEDULA (Lei Municipal N° 2.310/2011, de 08 de agosto de 2011)

http://www.senado.leg.br/estudos.


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PROCURADORIA-GERAL

Salienta-se, nesse sentido, que aos Municípios compete legislar sobre

peculiar interesse que envolve a administração municipal. No que diz respeito ao

interesse local, "O que define e caracteriza o "interesse local", inscrito como dogma

constitucional, é a predominância do interesse do Município sobre o do Estado ou da

União."2

Nesse diapasão, a autonomia municipal erige-se à condição de princípio

estruturante da organização institucional do Estado brasileiro, qualificando-se como

prerrogativa política, que, outorgada ao Município pela própria Constituição da

República, somente por esta pode ser validamente limitada, consoante observa HELY

LOPES MEIRELLES, em obra clássica de nossa literatura jurídica:

"A Autonomia não é poder originário. É prerrogativa política concedida e
limitada pela Constituição Federal. Tanto os Estados-membros como os
Municípios têm a sua autonomia garantida constitucionalmente, não como
um poder de autogoverno decorrente da Soberania Nacional, mas como
um direito Publico subjetivo de organizar o seu governo e prover a sua
Administração, nos limites que a Lei Maior lhes traça. No regime
constitucional vigente, não nos parece que a autonomia municipal seja
delegação do Estado-membro ao Município para prover a sua
Administração. É mais que delegação; é faculdade política, reconhecida na
própria Constituição da República. Há, pois, um minimum de autonomia
constitucional assegurado ao Município, e para cuja utilização não
depende a Comuna de qualquer delegação do Estado-membro. "3

Prosseguindo na análise acerca da Constitucionalidade Orgânica, verifica-

se que compete, de maneira concorrente, à União, aos Estados e ao Distrito Federal,

nas funções legislativas, dispor sobre as responsabilidades por danos ao meio

ambiente, bem como a sua proteção.

Outrossim, no inciso 11,do art. 30, da CRFB, compete aos Municípios,

suplementar a legislação federal e a estadual no que for pertinente e lhe couber, vale

dizer, no vazio da lei federal ou estadual e no que disser respeito ao interesse

municipal.

Em decisão proferida pelo Pretório Excelso firmou-se o entendimento

sobre a plena viabilidade para que, em nome da garantia e proteção ao meio

ambiente, suplementando legislação federal ou estadual, em interesse eminentemente

local, o Município disponha sobre a vergastada matéria - proteção ao meio ambiente

2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 153 ed. Editora Malheiros, São Paulo, 2006, p. 91.
3 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 153 ed. Editora Malheiros, São Paulo, 2006, pp. 109-110.
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-, senão veja-se:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito ambiental. Ação Direta
de Inconstitucionalidade. Lei n° 3.977/2009 do Município de Rio Claro/SP
que proíbe a utilização, pelos estabelecimentos daquela localidade, de
embalagens plásticas à base de polietileno ou de derivados de petróleo.
Lei de iniciativa parlamentar. Ausência de vício formal de iniciativa.
Inexistência de aumento de despesa. Proteção do meio ambiente. Matéria
de interesse local. Competência municipal. Precedentes. 1. A lei
impugnada não dispõe sobre nenhuma das matérias sujeitas à iniciativa
legislativa reservada do chefe do Poder Executivo previstas no art. 61, ~
1°, da Constituição Federal. 2. O diploma impugnado não implica aumento
nas despesas do poder público municipal. Ainda que assim não fosse, é da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive reiterada em sede
de repercussão geral (ARE n° 878.911/RJ-RG), que nem toda lei que
acarrete aumento de despesa para o Poder Executivo é vedada à iniciativa
parlamentar. Para que isso ocorra, é necessário que, cumulativamente, a
legislação tenha tratado de alguma das matérias constantes do art. 61, ~
1°, da Constituição Federal. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal reconheceu aos municípios a competência para legislar sobre
direito ambiental quando se tratar de assunto de interesse
predominantemente local (RE nO 586.224/SP-RG, Tribunal Pleno,
Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/5/15 - Tema 145). 4. O assunto
tratado na lei municipal impugnada constitui matéria de interesse do
município, por estar relacionada à gestão dos resíduos sólidos produzidos
na localidade, especificamente das sacolas plásticas, conforme consta da
exposição de motivos ao projeto de lei que deu origem ao diploma
combatido. 5. Agravo regimental não provido.4 (grifou-se)

Sendo assim, por certo que o objeto da proposição reveste-se de

constitucionalidade formal de natureza orgânica no que concerne à entidade produtora

da matéria legislativa, in casu, o Município. Restando, pois, a análise da disciplina

sob o aspecto formal propriamente dito de natureza subjetiva, isto é, da existência -

ou não - de iniciativa privativa de órgão.

Sobre a deflagração do processo legislativo, estabelece o caput do art. 61,

da Constituição República, como regra:

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou
do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal
Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e
aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

Ademais, é firme o entendimento da jurisprudência quanto à necessidade

4 RE 729726 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLl, Segunda Turma, julgado em 06/10/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 25-10-2017 PUBLlC 26-10-2017.
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de replicação compulsória das normas regedoras do processo legislativo pelos demais

entes federados em decorrência do princípio da simetria, senão veja-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUiÇÃO DO
ESTADO DO PIAUí. PREVISÃO DE NECESSIDADE DE EDiÇÃO DE LEI
COMPLEMENTAR. PROCESSO LEGISLATIVO. NORMAS QUE VERSAM
SOBRE SERVIDOR PÚBLICO. SITUAÇÕES EM QUE A CONSTITUiÇÃO
FEDERAL EXIGE LEI ORDINÁRIA, VIOLAÇÃO AO PRINCípIO DA
SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I - A inconstitucionalidade
dos preceitos impugnados decorre da violação ao princípio da simetria,
uma vez que a Constituição do Estado do Piauí exige a edição de Lei
Complementar para o tratamento de matérias em relação às quais a
Constituição Federal prevê o processo legislativo ordinário. II - A
jurisprudência reiterada desta Corte é no sentido de que o Estado -
membro, em tema de processo legislativo, deve observância cogente à
sistemática ditada pela Constituição Federal. Precedentes. 111- Ação
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos 111,
VII, VIII, IX e X, e do paragrafo único do art. 77 da Constituição do Estado
do Piauí.5

Em virtude do Princípio da Simetria, a Constituição do Estado do Rio

Grande do Sul6 disciplina de forma idêntica a iniciativa do processo legislativo.

Dessarte, não cuidando a proposição da criação ou extinção de órgãos ou

organização e funcionamento da administração pública, ou seja, matérias

eminentemente administrativas, impende reconhecer a constitucionalidade formal de

seu objeto. Cite-se, nesse diapasão, jurisprudências recentes do Supremo Tribunal

Federal que confirmam tal entendimento:

ADI - LEI N° 7.999/85, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM A
REDAÇÃO QUE LHE DEU A LEI N° 9.535/92 - BENEFíCIO TRIBUTÁRIO
- MATÉRIA DE INICIATIVA COMUM OU CONCORRENTE
REPERCUSSÃO NO ORÇAMENTO ESTADUAL ALEGADA
USURPAÇÃO DA CLÁUSULA DE INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE
DO PODER EXECUTIVO - AUSÊNCIA DE PLAUSIBILlDADE JURíDICA-
MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.
( ... ) u_ A iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito,
não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida
em que - por implicar limitação ao poder de instauração do processo
legislativo - deve necessariamente derivar de norma constitucional
explícita e inequívoca. (...). ,,7 (grifou-se)

5 ADI 2872, Relator(a): Min. EROS GRAU, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal
Pleno, julgado em 01/08/2011, DJe-170 DIVULG 02-09-2011 PUBLlC 05-09-2011 EMENT VOL-02580-01 PP-
00001.
6 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal
Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.
7 ADI nO 724-6 MC, reI. Min. Celso de Mello, julgado em 7-5-1992.
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Inclusive, o eminente Min. que compõe a atual estrutura do Pretório

Excelso, Min. Gilmar Ferreira Mendes, em julgado paradigmático, firmou o

entendimento supraexposto no ARE n.o 878.911 RG8, afirmando "não usurpar a

competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para

a administração pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos

nem do regime jurídico de servidores públicos. "

Logo, por não se tratar de disciplina reservada ao Chefe do Poder

Executivo, salienta-se ter sido plenamente observada do ponto de vista do sujeito

iniciador, restando somente considerações sob a ótica da constitucionalidade material,

ou seja, a compatibilidade com o texto constitucional.

Não obstante o todo exposto até então, utilizando-se da técnica do

distinguishing9
, é necessário que a Procuradoria aponte a distinção entre a presente

proposta normativa e o projeto de lei n.o 17/2019 (proíbe distribuição e venda de

canudos flexíveis plásticos descartáveis).

Carlos Ari Sundfeld define os princípios como "ideias centrais de um

sistema, ao qual dão sentido lógico, harmonioso, racional, permitindo a compreensão

de seu modo de organizar-se. Tomando como exemplo de sistema certa guarnição

militar, composta de soldados, suboficiais e oficiais, com facilidade descobrimos a
ideia geral que explica seu funcionamento: os subordinados devem cumprir as

determinações dos superiores. Sem captar essa ideia, é totalmente impossível

entender o que se passa dentro da guarnição, a maneira como funciona (...) A

enunciação dos princípios de um sistema tem, portanto, uma primeira utilidade

evidente: ajuda no ato do conhecimento". 10

Miguel Reale, no entanto, chama a atenção para o fato de que os princípios

não têm a mera função de preencher lacunas da lei. "Na realidade, a função

8 ARE n.o 878.911 RG, reI. Min. Gilmar Mendes, julgado em 29-9-2016.
9 Portanto, infere-se, abordar da análise interpretativa e analógica feita por parte do juiz, seja ex officio - artigo
489, ~ 10 \I, CPC-, seja por requerimento das partes - art. 489, ~1°, VI, CPC -, com o objetivo de verificar se cabe
à aplicação do precedente paradigma no caso sob julgamento.
(...) consiste em uma técnica de confronto do suporte fático precedente com o da demanda a ser julgada, cujo
resultado poderá: a) conduzir à aplicação do precedente no caso concreto, se as eventuais dissemelhanças entre
os casos confrontados não forem consideradas relevantes o suficiente para o afastamento daquele, ou; b) impedir
a aplicação do precedente, acaso as divergências fáticas entre os elementos contrastados apresentem grau de
importância capaz de afastar a incidência daquele. Por distinguishing, se entende não apenas o método de
confronto entre o precedente e o caso concreto, como, também, o resultado desse confronto, quando
constada diferença entre os elementos comparados. [..] (DIDIER JR .... fet aI.), 2016, p. 206, grifo nosso).
Fonte: https ://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/artigo/4699/0-uso- tecn ica-disti ncao-disti ng uish ing-sistema-
precedentes-j ud iciais-brasi leira
10 SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de direito público. Editora Malheiras, 1992, p.137.
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integradora dos princípios é bem mais ampla, tendo razão Simonius quando afirma

que o Direito vigente está impregnado de princípios até as suas últimas

ramificações ".11

O Referido doutrinador conclui, por fim, que os "princípios gerais do direito

são enunciações normativas de valor genérico, que condicionam e orientam a
compreensão do ordenamento jurídico, quer para a sua aplicação e integração, quer

para a elaboração de novas normas".12

Assim, os princípios são normas jurídicas revestidas de um grau maior de

importância que as normas positivadas, e, têm por função estabelecer critérios de

interpretação e integração, servindo, ainda, como conceitos básicos de

estruturação do sistema constitucional. (grifou-se)

Ocorre que a normativa pretendida pelo parlamentar viola flagrantemente o

princípio da Proporcionalidade.

O princípio da proporcionalidade insere-se na estrutura normativa da

Constituição, junto aos demais princípios gerais norteadores da interpretação das

regras constitucionais e infraconstitucionais. Uma vez que uma visão sistemática da

Constituição permite-nos auferir sua existência de forma implícita, deverá guiar o

magistrado na interpretação e o legislador na elaboração de normas

hierarquicamente inferiores, não obstante não se encontrar explicitamente

delineado.13

Nas palavras da douta administrativista, DI PIETRO, o principio da

proporcionalidade, entre outras coisas, exige adequação entre os meios de que se

utiliza a Administração e os fins que ela tem que alcançar. E essa proporcionalidade

deve ser medida não pelos critérios pessoais do administrador, mas segundo padrões

comuns na sociedade em que vive; e não pode ser medida diante dos termos frios da

lei, mas diante do caso concreto. 14

Sabe-se, ainda, que o mencionado Princípio é composto por um teste

dividido em três etapas sucessivas.

A primeira etapa, da necessidade, exige que o meio escolhido seja aquele

11 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. Ed. Saraiva - 24a edição. São Paulo: 1999,p. 306.
12 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. Ed. Saraiva - 24a edição. São Paulo: 1999,p. 306.
13 SOUZA, Carlos Afonso Pereira de; SAMPAIO, Patricia Regina Pinheiro. O Principio daRazoabilidade e o
Principio da Proporcionalidade: uma abordagemconstitucional. Disponível em: < http://www.puc-
rio.br/direito/petjur/cafpatrz.html> Acesso em: 17.ju1.2006
14 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 20. Ed. - Editora Atlas - pg. 72 - São Paulo - 2007.
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que menos interfira nas liberdades constitucionais em jogo. Em havendo, por

eventualidade, dois meios de intervenção hábeis ao atendimento do fim buscado pelo

Poder Público, deverá ser escolhido aquele que importe em menor restrição para a

liberdade de iniciativa do particular ou livre concorrência.

A segunda etapa verifica-se na relação da adequação, a qual impõe análise

da aptidão (meio correto, adequado, cabível) da medida escolhida para o atendimento

ao fim almejado, desde que este último seja compatível com a Constituição Federal.

Por fim, ultrapassadas as duas primeiras etapas, dever-se-á analisar a

proporcionalidade em sentido estrito da medida, fase em que será necessano

perquirir, através de um exame de custo-benefício da medida, isto é, se ela se justifica

diante dos ônus por ela causados à sociedade e os bônus dela advindos. 15

Contextualizando, ao dispor sobre a obrigação de os donos de animais de

estimação identificarem seus "Pets" com coleiras ou placas que contenham

informações sobre nome do animal, nome do responsável, telefone de contato, em

nome da proteção à saúde e ao meio ambiente, a norma invade a esfera do particular

de modo desproporcional, impondo ao particular ônus desnecessário e desmedido no

caso de perda do animal de estimação.

Ademais, a própria dor suportada pela perda do animal já se configuraria

sanção imposta ao dono do animal semovente, não havendo necessidade de o

Estado puni-lo novamente com imposições de notificações ou até multas. Analogia

rasa se faz ao instituto jurídico de Direito Penal conhecido como perdão judicial. A

jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que, a título exemplificativo,

um filho que comete homicídio culposo de sua mãe, em um acidente de trânsito, já foi

penalizado suficientemente, de forma natural, pelo sofrimento dessa perda e pelo

sentimento de culpa que lhe acompanharão pelo resto da vida, impedindo, dessa

forma, uma dupla punição.

Há outro aspecto não referenciado pelo autor da proposição relacionado ao

modus operandi, ou a maneira como se fiscalizaria e aplicaria sanção ao dono do

animal perdido. É que o fiscal, ao encontrar o animal de estimação sem identificação,

não possuiria, em tese, meio hábil para aferir a responsabilidade e autoria da infração,

ou seja, não saberia quem é, de fato, o dono do animal perdido, para, então, autuá-lo,

15 SANTANA, Bruno Silva. Legislação Administrativa para concursos. 43 edição. Editora Juspodivm. 2018. pgs. 74-
75.
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notificá-lo, ou mesmo multá-lo.

Logo, sobre tal dispositivo, a doutrina e jurisprudência estigmatizaria-o

como inconstitucionalidade chapada.

Sobre tal característica, o eminente doutrinador PEDRO LENZA ensina:

A expressão "chapada" começou a ser utilizada pelo Min. Sepúlveda
Pertence quando queria caracterizar uma inconstitucionalidade mais do
que evidente, clara, flagrante, escancarada, não restando qualquer dúvida
sobre o vício, seja formal, seja materialmente.
Atualmente, vem sendo utilizada pelos Ministros, sempre no sentido
inaugurado pelo Min. Pertence, destacando-se alguns julgados, como ADI
2.527, ADI3.715, ADI1.923-MC (cf Inf 474/STF), ADI1.802-MC.
Inovando, o Min. Carlos Britto, no sentido de descrever uma
inconstitucionalidade manifesta, chegou a caracterizá-Ia como
"enlouquecida, desvairada" (ADI 3.232).16

Corroborando, veja-se o entendimento do Pretória Excelso sobre a

caracterização da inconstitucionalidade chapada:

Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Constituição
do Estado do Tocantins. Emenda Constitucional n° 16/2006, que criou a
possibilidade de recurso, dotado de efeito suspensivo, para o Plenário da
Assembléia Legislativa, das decisões tomadas pelo Tribunal de Contas do
Estado com base em sua competência de julgamento de contas (~ 50 do
art. 33) e atribuiu à Assembléia Legislativa a competência para sustar não
apenas os contratos, mas também as licitações e eventuais casos de
dispensa e inexigibilidade de licitação (art. 19, inciso XXVIII, e art. 33,
inciso IX e ~ 1°). 3. A Constituição Federal é clara ao determinar, em seu
art. 75, que as normas constitucionais que conformam o modelo federal de
organização do Tribunal de Contas da União são de observância
compulsória pelas Constituições dos Estados-membros. Precedentes. 4.
No âmbito das competências institucionais do Tribunal de Contas, o
Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a clara distinção entre: 1) a
competência para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas
prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo, especificada no art.
71, inciso I, CF/88; 2) e a competência para julgar as contas dos demais
administradores e responsáveis, definida no art. 71, inciso 11, CF/88.
Precedentes. 5. Na segunda hipótese, o exercício da competência de
julgamento pelo Tribunal de Contas não fica subordinado ao crivo posterior
do Poder Legislativo. Precedentes. 6. A Constituição Federal dispõe que
apenas no caso de contratos o ato de sustação será adotado diretamente
pelo Congresso Nacional (art. 71, ~ 1°, CF/88). 7. As circunstâncias
específicas do caso, assim como o curto período de vigência dos
dispositivos constitucionais impugnados, justificam a concessão da liminar
com eficácia ex tunc. 8. Medida cautelar deferida, por unanimidade de
votos17

- "(. . .) Diante desses parâmetros, fixados pela jurisprudência deste

16 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 22. ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 348.
17ADI 3715 Me, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 24/05/2006, DJ 25-08-2006 PP-
00015 EMENT VOL-02244-01 PP-00188 RTJ VOL-00200-02 PP-00719 LEXSTF v. 28, n. 333, 2006, p. 79-92.
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Supremo Tribunal Federal, verifico ser patente a inconstitucionalidade da
norma estadual impugnada. Como deixou consignado o Ministro Pertence
em seu voto no julgamento da medida cautelar, não há dúvidas a respeito
da "chapada inconstitucionalidade desta emenda constitucional
questionada".

1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Condição. Objeto.
Decreto que cria cargos públicos remunerados e estabelece as respectivas
denominações, competências e remunerações. Execução de lei
inconstitucional. Caráter residual de decreto autônomo. Possibilidade
jurídica do pedido. Precedentes. É admissível controle concentrado de
constitucionalidade de decreto que, dando execução a lei inconstitucional,
crie cargos públicos remunerados e estabeleça as respectivas
denominações, competências, atribuições e remunerações. 2.
INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 5° da Lei n° 1.124/2000, do
Estado do Tocantins. Administração pública. Criação de cargos e funções.
Fixação de atribuições e remuneração dos servidores. Efeitos jurídicos
delegados a decretos do Chefe do Executivo. Aumento de despesas.
Inadmissibilidade. Necessidade de lei em sentido formal, de iniciativa
privativa daquele. Ofensa aos arts. 61, S 1°, inc. li, "a", e 84, inc. VI, "a", da
CF. Precedentes. Ações julgadas procedentes. São inconstitucionais a lei
que autorize o Chefe do Poder Executivo a dispor, mediante decreto, sobre
criação de cargos públicos remunerados, bem como os decretos que lhe
dêem execução.18

- "(. . .) Senhor Presidente, a lei é de uma inconstitucionalidade
enlouquecida, desvairada, é tríplice, a ponto de habilitar o poder executivo
a, mediante decreto, criar cargos sem quantitativo, ou seja, sem limite
numérico. (. ..)"

Por derradeiro, colaciona-se importante decisão que, mufafís mufandís,

torna-se aplicável ao caso em voga:

CONSELHO PROFISSIONAL. ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL.
EXIGÊNCIA DE INSCRiÇÃO PARA EFEITO DE EXERCíCIO DA
ATIVIDADE ARTíSTICA. INCOMPATIBILIDADE COM O TEXTO DA
CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA. LIBERDADES CONSTITUCIONAIS DE
EXPRESSÃO ARTíSTICA (CF, ART. 5°, IX) E DE OFíCIO OU PROFISSÃO
(CF, ART. 5°, XIII). SIGNIFICADO E ALCANCE DESSAS LIBERDADES
FUNDAMENTAIS. ARTE E CULTURA, QUE REPRESENTAM
EXPRESSÕES FUNDAMENTAIS DA LIBERDADE HUMANA,
CONSTITUEM DOMíNIOS INTERDITADOS À INTERVENÇÃO, SEMPRE
PERIGOSA E NOCIVA, DO ESTADO. A QUESTÃO DA LIBERDADE
PROFISSIONAL E A REGULAÇÃO NORMATIVA DE SEU EXERCíCIO.
PARÂMETROS QUE DEVEM CONFORMAR A AÇÃO LEGISLATIVA DO
ESTADO NO PLANO DA REGULAMENTAÇÃO PROFISSIONAL: (a)
NECESSIDADE DE GRAU ELEVADO DE CONHECIMENTO TÉCNICO
OU CIENTíFICO PARA O DESEMPENHO DA PROFISSÃO E (b)
EXISTÊNCIA DE RISCO POTENCIAL OU DE DANO EFETIVO COMO
OCORRÊNCIAS QUE PODEM RESULTAR DO EXERCíCIO
PROFISSIONAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
QUE SE CONSOLIDARAM DESDE A CONSTITUiÇÃO DE 1891. LIMITES
À AÇÃO LEGISLATIVA DO ESTADO, NOTADAMENTE QUANDO IMPÕE

18 AOI 3232, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2008, OJe-187 OIVULG 02-10-
2008 PUBLlC 03-10-2008 EMENT VOL-02335-01 PP-00044 RTJ VOL-00206-03 PP-00983.
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RESTRiÇÕES AO EXERCíCIO DE DIREITOS OU LIBERDADES OU,
AINDA, NOS CASOS EM QUE A LEGISLAÇÃO SE MOSTRA
DESTITUíDA DO NECESSÁRIO COEFICIENTE DE RAZOABILIDADE.
MAGISTÉRIO DA DOUTRINA. INCONSTITUCIONALIDADE DA
EXIGÊNCIA LEGAL DE INSCRiÇÃO NA ORDEM DOS MÚSICOS DO
BRASIL E DE PAGAMENTO DE ANUIDADE, PARA EFEITO DE ATUAÇÃO
PROFISSIONAL DO MÚSICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
- "(.. .) O exame da adequação de determinado ato estatal ao princípio da
proporcionalidade, exatamente por viabilizar o controle de sua
razoabilidade, com fundamento no art. 5°, LlV, da Carta Política, inclui-se,
por isso mesmo, no âmbito da própria fiscalização de constitucionalidade
das prescrições normativas emanadas do Poder Público.
Esse entendimento é prestigiado pela jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, que, por mais de uma vez, já advertiu que o Legislativo não pode
atuar de maneira imoderada, nem formular regras legais cujo conteúdo
revele deliberação absolutamente divorciada dos padrões de
razoabilidade.
Coloca-se em evidência, neste ponto, o tema concernente ao princípio da
proporcionalidade, que se qualifica - enquanto coeficiente de aferição da
razoabilidade dos atos estatais (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE
MELLO, "Curso de Direito Administrativo", p. 56/57, itens ns. 18/19, 48 ed.,
1993, Malheiros; LÚCIA VALLE FIGUEIREDO, "Curso de Direito
Administrativo", p. 46, item n. 3.3, 28 ed., 1995, Malheiros) - como
postulado básico de contenção dos excessos do Poder Público.
A validade das manifestações do Estado, analisadas estas em função de
seu conteúdo intrínseco - especialmente naquelas hipóteses de
imposições restritivas ou supressivas incidentes sobre determinados
valores básicos (como a liberdade) -, passa a depender, essencialmente,
da observância de determinados requisitos que atuam como expressivas
limitações materiais à ação normativa do Poder Legislativo, como enfatiza,
de maneira bastante clara, o magistério da doutrina (RAQUEL DENIZE
STUMM, "Princípio da Proporcionalidade no Direito Constitucional
Brasileiro", p. 159/170, 1995, Livraria do Advogado Editora; MANOEL
GONÇALVES FERREIRA FILHO, "Direitos Humanos Fundamentais", p.
111/112, item n. 14, 1995, Saraiva; PAULO BONAVIDES, "Curso de Direito
Constitucional", p. 352/355, item n. 11, 48 ed., 1993, Malheiros).
Isso significa, portanto, dentro da perspectiva da extensão da teoria
do desvio de poder ao plano das atividades legislativas do Estado,
que este não dispõe de competência para legislar ilimitadamente, de
forma imoderada e irresponsável, gerando, com o seu
comportamento institucional, situações normativas de absoluta
distorção e, até mesmo, de subversão dos fins que regem o
desempenho da função estatal.
Daí a advertência de CAIO TAclTO (RDP 100/11-12), que, ao relembrar a
lição pioneira de SANTI ROMANO, destaca que a figura do desvio de
poder legislativo impõe o reconhecimento de que a atividade legislativa
deve desenvolver-se em estrita relação de harmonia com padrões de
razoabilidade.
Essa cláusula tutelar dos direitos, garantias e liberdades, ao inibir os
efeitos prejudiciais decorrentes do abuso de poder legislativo, enfatiza a
noção de que a prerrogativa de legislar outorgada ao Estado constitui
atribuição jurídica essencialmente limitada, ainda que o momento de
abstrata instauração normativa possa repousar em juízo meramente
político ou discricionário do legislador, como esta Corte tem
reiteradamente proclamado (RTJ 176/578-579, ReI. Min. CELSO DE
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MELLO, v.g.)." 19 (grifou-se)

Ainda que não se reconheça a inconstitucionalidade apontada, cumpre

frisar que a proposta normativa se absteve de, ao menos mencionar quais serão as

punições acarretadas pelo seu descumprimento, o que não é aconselhável,

justamente para que haja cogência em sua aplicação.

No ordenamento jurídico pátrio, sanções administrativas são manifestações

do Poder de Polícia20 e, portanto, deverão estar previstas em lei, a um pelo fato de

ninguém ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei,

a dois pelo fato de que o poder de polícia possui atributo próprio da tipicidade21 e da

submissão dos agentes de controle ao princípio da legalidade22.

O que se verifica, assim, é que os atos normativos de segundo grau, como

decretos, portarias, circulares, resoluções, entre outros, não estabelecem por si

próprios as penalidades, servindo apenas para pautar a conduta da Administração

Pública, coibindo arbitrariedades na aplicação da lei, bem como regulamentando-a.

Caracterizam-se como diplomas de caráter técnico, destinados a integrar e detalhar

normas genéricas de hierarquia superior, que são instrumentos adequados para impor

condutas e determinar penas para os que faltarem aos seus preceitos.

Sobre o tema veja-se jurisprudências proferidas pela Corte da Cidadania:

ADMINISTRATIVO - SANÇÃO PECUNIÁRIA - LEI 4.595/64. 1. Somente
a lei pode estabelecer conduta tipica ensejadora de sanção. 2. Admite-
se que o tipo infracionário esteja em diplomas infralegais (portarias,

19 Acórdão n.679022, 20120020186764ADI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA CONSELHO ESPECIAL, Data de
Julgamento: 14/05/2013, Publicado no DJE: 31/05/2013. Pág.: 53
20 lEI N° 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. - Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas
gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
[ ... ]
Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito,
interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à
segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades
econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.
21 "Tipicidade é o atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras definidas previamente pela lei
como aptas a produzir determinados resultados. Para cada finalidade que a Administração pretende alcançar
existe um ato definido em lei.
Trata-se de decorrência do princípio da legalidade, que afasta a possibilidade de a Administração praticar atos
inominados; estes são possíveis para os particulares como decorrência do princípio da autonomia da vontade. {. ..}"
- DI PIETRO, 2017, p. 242.
22 "O princípio da legalidade, no Brasil, significa que a Administração nada pode fazer senão o que a lei determina.
Ao contrário dos particulares, os quais podem fazer tudo o que a lei não proíbe, a Administração só pode fazer o
que a lei antecipadamente autorize. Donde, administrar é prover aos interesses públicos assim caracterizados em
lei, fazendo-o na conformidade dos meios e formas nela estabelecidos ou particularizados segundo suas
disposições.{. . .}"- JUSTEN FilHO, 2010, p. 192.
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resoluções, circulares etc), mas se impõe que a lei faça a indicação. 3.
Recurso especial improvido.23

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
AUTO DE INFRAÇÃO. AFERiÇÃO EM BOMBAS DE COMBUSTíVEIS.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. ART. 8° DA LEI
9.933/99. PENALIDADES. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ISOLADA
OU CUMULATIVA. PRINCípIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PLENA
OBSERVÃNCIA.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o
acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos
argumentos trazidos pelo vencido, adota, entretanto, fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.
2. Ainda que por fundamentos diversos, o aresto atacado abordou todas as
questões necessárias à integral solução da lide, concluindo, no entanto,
que: (a) não há dispositivo legal que preceitue a aplicação sucessiva das
penas por infração dos dispositivos da Lei 9.933/99, de molde a dar
precedência à penalidade de advertência; (b) a exigência das multas tem
lastro em prévia autuação, não tendo sido demonstrada a preterição de
formalidades legais ou a supressão do direito de defesa na via
ad ministrativa.
3. O art. 8° da Lei 9.933/99 não prevê ordem na aplicação das penas que
estipula. Ao revés, dispõe expressamente que tais penalidades podem ser
aplicadas isolada ou cumulativamente, sem a necessidade de se advertir,
previamente, o administrado, para que possa sanar o defeito constatado
pela autoridade administrativa.
4. Os atos da Administração Pública devem sempre pautar-se por
determinados princípios, entre os quais está o da legalidade. Por esse
princípio, todo e qualquer ato dos agentes administrativos deve estar em
total conformidade com a lei e dentro dos limites por ela traçados.
5. A aplicação de sanções administrativas, decorrente do exercício do
poder de polícia, somente se torna legítima quando o ato praticado pelo
administrado estiver previamente definido pela lei como infração
ad ministrativa.
6. "Somente a lei pode estabelecer conduta típica ensejadora de
sanção. Admite-se que o tipo infracionário esteja em diplomas
infralegais (portarias, resoluções, circulares etc), mas se impõe que a
lei faça a indicação" (REsp 324.181/RS, 23 Turma, Rei. Min. Eliana
Calmon, DJ de 12.5.2003).
7. Hipótese em que a autoridade administrativa, na fixação do valor da
multa, observou os limites definidos no art. 9° da Lei 9.933/99.
Não cabe ao Poder Judiciário adentrar o mérito do ato administrativo.
8. "Nos atos discricionários, desde que a lei confira à administração pública
a escolha e valoração dos motivos e objeto, não cabe ao Judiciário rever
os critérios adotados pelo administrador em procedimentos que lhe são
privativos, cabendo-lhe apenas dizer se aquele agiu com observância da
lei, dentro da sua competência" (RMS 13.487/SC, 23 Turma, ReI. Min.
Humberto Martins, DJ de 17.9.2007).
9. Recurso especial desprovido.24 (grifou-se)

23 REsp 324.181/RS, ReI. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/04/2003, DJ 12/05/2003,
p.250.
24 REsp 983.245/RS, ReI. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2008, DJe
12/02/2009.
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Por isso, o presente Projeto de Lei deverá traçar minimamente as

penalidades administrativas, valores, hipóteses de cabimento, para o caso de

descumprimento dos ditames legais, sob pena de afronta material à Constituição, em

especial ao princípio da reserva legal e, posteriormente, do princípio da legalidade

norteador dos atos de polícia.

O legislador deve, ao elaborar a norma, prever valores pertinentes para a

cobrança das multas e atender ao axioma da adequação. Desta forma, a multa não

pode ser fixada em valor exorbitante, de modo a tão somente beneficiar a

administração, bem como não pode ser irrisória, a ponto de ser mais vantajoso o

descumprimento por parte do administrado.

A vedação ao efeito confiscatório consiste na proibição, prevista pela

Constituição Federal, de qualquer pretensão do Estado que possa conduzir à injusta

apropriação do patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes, tendo em vista o

valor insuportável da carga tributária.

A aplicação de penalidade não pode ser um fim em si mesmo e deve ser

analisado por seu viés teleológico, ou seja, a multa não deve ser um bem jurídico a

ser buscado pela administração, mas, sim, o cumprimento das determinações e

previsões da lei a ser elaborada.

Com efeito, quando a administração fixa multa em caso de descumprimento

de determinada obrigação, o objetivo é que sua imposição sirva como meio coercivo

para o devido cumprimento. Todavia, se não aplicada com critério, pode ensejar no

enriquecimento sem causa da parte que a aplicou.

Os tribunais superiores, inclusive, admitem, por força do principio da

razoabilidade, a possibilidade da redução de valores25 aplicados a título de multa26, em

decorrência do descumprimento de decisão judicial. Com base nesse posicionamento,

entende-se que o mesmo raciocínio e hermenêutica deverá ser aplicado para as

multas administrativas, caso discutidas em juízo.

Por derradeiro, a fim de dar cumprimento a melhor Técnica Legislativa de

cunho material (Legística Material), salienta-se que todo autor de proposição deverá

se ater a questões norteadoras da elaboração legislativa, tais como:

25 Aglnt no AREsp 976.921/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
09/03/2017, DJe 16f03f2017.
26 REsp 1.293.624-DF, ReI. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 5f12/2013
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a) Com relação ao diagnóstico, qual é o objetivo pretendido pela norma?
b) Alguma providência deve ser tomada?
c) Qual é o objetivo pretendido?
d) Neste momento, como se apresenta a situação no plano fático e no plano jurídico?
e) O que poderá acontecer se nada for feito? (Exemplo: o problema se agravará?
Permanecerá estável? Poderá ser superado pela própria dinâmica social, sem a
intervenção do Estado? Com que consequências?)
f) Com relação aos Direitos fundamentais envolvidos, as regras propostas afetam direitos
fundamentais?
g) As regras propostas afetam garantias constitucionais?
h) Os direitos de liberdade podem ser afetados?
i) Direitos fundamentais especiais podem ser afetados?
j) Com relação a exequibilidade da norma, o ato normativo é exequível?
k) As disposições podem ser aplicadas diretamente?
I) As disposições administrativas que estabelecem normas de conduta ou proíbem
determinadas práticas podem ser aplicadas com os meios existentes?

Ainda, sobre a Legística Formal, esta imposta pela lex legum que norteia o

devido processo legislativo, a Lei Complementar nO. 95/1998, cumpre transcrever o

dispositivo oitavo que deve ser observado no momento da criação legislativa, in

verbis:

Art. 8° A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a
contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento,
reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as
leis de pequena repercussão.

Ora, não sendo lei de pequena repercussão, dever-se-á conceder prazo

hábil que visa a, não somente dar ampla publicidade à futura norma jurídica, mas

também a conferir prazo razoável para que todos os envolvidos e afetados

prepararem-se e adéquem-se aos comandos impostos pela norma, bem como para

que a Administração Pública e os agentes públicos que a presentam possam fiscalizar

o seu cumprimento, conforme dispõe o art. 8° da Lei Complementar n.O95/1998.

Feitas as considerações, gize-se que o ato de movimentar a máquina

pública com determinada proposição de criação de norma que, como se sabe, restaria

prejudicada de plano diante da flagrante a inconstitucionalidade, inaplicabilidade

prática, bem como ineficácia do ponto de vista jurídico, afronta o Princípio da

Eficiência27 esculpido na Magna Carta de 1988, corroborado como se sabe, tal

27 "O princípio da Eficiência restou afirmado, como princípio expresso, somente após a Emenda Constitucional
19/1998. Precipuamente impõe-se como um dos deveres da Administração Pública, intimamente ligado a ideia de
prestação de serviço de maneira adequada, célere visando o interesse coletivo.
É possível serem identificados quatro atributos da eficiência administrativa: racionalização, produtividade,
economicidade e celeridade. Os três últimos, entretanto, podem ser considerados uma decorrência do primeiro. A
eficiência e suas expressões afins referem-se a um ideal de racionalização da ação humana. Racionalizar é uma
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entendimento, pelo ordenamento judiciário pátri028.

111.Conclusão

Diante do todo exposto, relativamente ao Exame de Juridicidade, entende-

se ser, o PL n.o 34/2019, Antijurídico, haja vista a chapada inconstitucionalidade de

natureza material que o assola, em dissonância com os princípios da razoabilidade e

da proporcionalidade, bem como da falta de cogência normativa para imposição de

sanções e da inadequada técnica legislativa, especialmente no tocante à aplicação e

fiscalização da norma e necessidade de se conferir maior prazo de vacatio legis, por

não se tratar de proposição de pequena repercussão.

Portanto, em razão da gravidade e extensão contaminam a integralidade da

proposição - vício insanável -, a Procuradoria opina pela obstaculização do processo

legislativo, por intermédio da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

Finalmente, convém salientar que a matéria estará apta à inclusão na ordem

do dia a partir da quinta sessão ordinária subsequente à leitura no expediente. Nesse

sentido é o disposto no art. 150, 97°, do Regimento Intern029.

expressão que deriva da ideia de utilização da razão, mas a esta não se resume. Para a obtenção de um fim
"racionalizado" é preciso que se tome como ponto de partida o método de conhecimento racional, mas com a
incrementação em um elemento mais específico: a preocupação com a maior eliminação de erros possível no
processo, tomando-o, neste sentido, mais eficiente. Todavia, assim como as demais noções, a racionalização é
termo vago, passível de compreender as mais diferentes conotações, inclusive mediante a adoção de critérios
políticos.
A ideia contemporânea de racionalização nasce dentro da Ciência da Administração para a qual pode ser
entendida como um sistema de constante busca de maior eficiência, em uma alusão clara ao rendimento dos
meios. Refere-se, portanto, ao instrumental utilizado na realização do processo, que deve ser absolutamente lógico
(de acordo com a posição tradicional) ou, então, reconhecendo-se os limites do razoável (conforme a crítica da
Teoria das Organizações). De acordo com estas concepções, denota-se a racionalização como um processo de
busca do modo ótimo ou do melhor modo possível na realização do fim (. ..)."
GABARDO, Emerson. Princípio da eficiência, O. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo,
Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Administrativo e Constitucional. Vidal
Serrano Nunes Jr., Mauricio Zockun, Carolina Zancaner Zockun, André Luiz Freire (coord. de tomo). 1. ed. São
Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em:
htlps:llencicloped iajurid ica. pucsp. br/verbete/82/ed icao-1/pri ncipio-da-eficiencia,-o
28 AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR íNFIMO. PRINCípIO DA EFICIÊNCIA
DA ADMINISTRAÇÃO. A movimentação da máquina judiciária para execução de valor infimo ofende os
principios da eficiência da Administração e da utilidade da tutela jurisdicional, considerando que o interesse
processual deve corresponder à serventia prática do provimento jurisdicional. - TRF4, AG 5034148-
70.2018.4.04.0000, TERCEIRA TURMA, Relatora VÃNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 30101/2019.
29 Art. 150.
[... ]
97°. Qualquer projeto somente poderá ser incluído para apreciar na Ordem do Dia a partir da quinta Sessão
Ordinária subseqüente àquela em que tenha sido lido no Expediente, salvo deliberação em contrário, aprovada por
2/3 (dois terços) dos Vereadores.
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É O parecer.

Novo Hamburgo, 28 de maio de 2019.

l\I1arcelaArtl Silva
Procuradora-Geral
OAB/RS n.o 68.028

Wedner Lacerda
Procurador

OAB/RS n.o 95.106
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