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Novo Hamburgo, 16 de outubro de 2019

Assunto: ENCAMINHA MENSAGEM DE VETO AO PROJETO DE LEI N° 1/2019

Senhor Presidente,

Por meio do ofício nO559/2019, Vossa Excelência encaminhou à sanção cópia de lei
decretada por essa Egrégia Câmara em 03 de outubro de 2019, relativa à Proposição de Lei nO
1/2019 a qual "Dispõe sobre a proibição às empresas que prestam serviços de Transporte Coletivo
em Novo Hamburgo exigirem que motoristas exerçam ao mesmo tempo a condução e a cobrança de
passagens", de autoria dos Vereadores Nor Boeno e Enio Brizola, a qual comunico a Vossa
Excelência que, nos termos do inciso V do art. 59 da Lei Orgânica Municipal, decidi vetar
integralmente, por inconstitucionalidade - vício de iniciativa, e por contrariedade ao interesse
público, conforme razões que seguem.

DA TEMPESTIVIDADE

Nos termos do ~1o, do Art. 44 da Lei Orgânica Municipal, o prazo para apresentação
de veto é de 15 dias úteis a partir da data da cientificação. O Ofício n0559/2019 que cientificou o
Poder Executivo da aprovação e da redação final do PL nOl/2019 foi recebido em 03/10/2019,
sendo a data final para apresentação de seu veto em 24/1 0/20 19.

DAS RAZÕES DO VETO

Em que pese os objetivos perseguidos pelo Projeto em pauta, a medida não reúne
condições de ser convertida em lei, tendo em vista os vícios de inconstitucionalidade que a
maculam, e contrariedade ao interesse público, impondo-se, por isso, seu VETO TOTAL, nos
termos das considerações a seguir deduzidas.

A propositura em análise visa a proibição às empresas concessionárias de serviços de
transporte coletivo do Município de Novo Hamburgo de incumbir aos motoristas a atribuição
simultânea de condução do veículo e cobrança das passagens, determinando, ainda que seja feita
adequação das empresas em cento e oitenta dias para providenciar a adaptação de seus veículos e de
seu quadro de pessoal às normas estabelecidas na referida Proposição.

Outrossim, resta patente que, ao criar as referidas imposições, nos moldes descritos
no Projeto de Lei, estabelece conceitos, procedimentos e ônus a cargo do Poder Público, dispondo
sobre os critérios de concessão/permissão de serviços públicos, matéria atinente à organização
administrativa, incorrendo em clara ingerência nas atividades e atribuições do Poder Executivo e,
portanto, maculada por vício de iniciativa.
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Sobre a iniciativa exclusiva do prefeito, assim leciona Hely Lopes Meireles, em sua
obra Direito Municipal Brasileiro:

"Leis de iniciativa exclusiva do prefeito são aquelas em que só a ele cabe o
envio de Projeto à Câmara. Nesta categoria estão as que disponham sobre
matéria financeira; criem cargos, funções ou empregos; fixem ou aumentem
vencimentos ou vantagens de servidores ou disponham sobre o regime
funcional; criem ou aumentem despesas, ou reduzam a receita municipal.
(...)
Se a Câmara, desatendendo a 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
nos afigura se convalesçam de vício inicial, porque o executivo não pode
renunciar prerrogativas inconstitucionais, inerentes as suas funções, como
não pode delegá-las ou aquiescer em que o Legislativo as exerça".

E ainda, cumpre recordar aqui o ensinamento de Hely Lopes Meireles, anotando que:

"A Prefeitura não pode legislar, como a Câmara não pode administrar. Cada
um dos órgãos tem missão própria e privativa: a Câmara estabelece regra
para a Administração; a Prefeitura a executa, convertendo o mandamento
legal, genérico e abstrato, em atos administrativos, individuais e concretos.
O Legislativo edita normas; o Executivo pratica atos segundo as normas.
Nesta sinergia de funções é que residem a harmonia e independência dos
Poderes, princípio constitucional extensivo ao governo local. Qualquer
atividade, da Prefeitura ou Câmara, realizada com usurpação de funções é
nula e inoperante (...) todo ato do Prefeito que infringir prerrogativa da
Câmara - como também toda deliberação da Câmara que invadir ou retirar
atribuição da Prefeitura ou do Prefeito - é nulo, por ofensivo ao princípio da
separação de funções dos órgãos do governo local (CF, art.2° c/c o art.3l),
podendo ser invalidado pelo Poder Judiciário" (Direito Municipal
Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 2006, l5a ed., pp. 708, 712, atualizada por
Márcio Schneider Reis e Edgard Neves da Silva).

Portanto, o Projeto de Lei que hora se veta invade a seara de atividades tipicamente
administrativas, ferindo o Princípio da Independência dos Poderes, assentado nos artigo 2° e artigo
61, S 1°, lI, b, ambos da Constituição Federal, e, simetricamente, presente no artigo 2° da Lei
Orgânica Municipal, bem como em face dos artigo 5°, artigo 8°, artigo 10, e artigo 82, III e VII,
todos da Constituição Estadual, em razão do conteúdo normativo que implica interferência na
gestão executiva do Município, incidindo, vênia concedida, em violação ao disposto no artigo 40 da
Lei Orgânica, que defere competência privativa ao Chefe do Poder Executivo para realizá-la.

Frisa-se, ainda, que o presente Projeto de Lei invade matéria nitidamente trabalhista,
além de trânsito e transporte, temas cuja competência legislativa pertence exclusivamente à União
(artigo 22, I, da Constituição Federal), pois impõe a obrigatoriedade da existência em cada veículo
de transporte público, de um cobrador.

Ademais, o referido Projeto de Lei, ao proibir que o motorista de coletivos
municipais locais acumule a função de motorista e cobrador, ofende a razoabilidade gerando mais
custos para os contratos vinculados ao transporte público.
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Nesse sentido, em relação a matéria que analisa o vício formal de iniciativa por parte
do Legislativo, e violação constitucional de independência dos poderes, entendem os julgadores do
Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE
CACHOEIRINHA. LEIS N° 4.240/2017 E N° 4.252/2017. VÍCIO DE
INICIA TIVA. ORDEM DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE
COBRADOR NO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO LOCAL. As
Leis nO4.240/2017 e 4.252/2017, do Município de Cachoeirinha, que dispõe
sobre a utilização de serviço de cobrador do sistema de transporte
coletivo do município teve o processo legislativo iniciado por iniciativa
da Câmara Municipal, o que conduz ao reconhecimento do vício de
natureza formal de inconstitucionalidade. Violação ao art. 82, incs. lI, III
e VII da Constituição Estadual, aplicável aos Municípios por força do art. 80
da mesma Carta Política. O comando legal de manutenção de funcionário
específico "para exercer as funções de cobrança de passagem, controle de
bilhetagem eletrônica e liberação de catraca" - implica despesas, alterando a
equação econômico-financeira dos contratos administrativos firmados com
os prestadores de serviços, em razão do que se atribui ao chefe da
Administração Pública a primeira palavra acerca de sua conveniência
política. Ofensa ao princípio da separação de poderes. Precedentes do Órgão
Especial. JULGARAM PROCEDENTE. UNÂNIME.
(Ação Direta de Inconstitucionalidade, N° 70073834954, Tribunal Pleno,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 06-11-2017)
(grifo nosso).

Da mesma forma decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"INCONSTITUCIONALIDADE - ADIN - LEI MUNICIPAL 2.397 de 13
de Maio de 2003, do Município de PERUÍBE, LEI DE INICIATIVA DA
CÂMARA MUNICIPAL QUE PROÍBE A IMPLEMENTAÇÃO DE
CATRACAS ELETRÔNICAS NOS TRANSPORTES COLETIVOS
URBANOS, SALVO SE PRESERVADA A PRESENÇA DO COBRADOR
E PROÍBE O MOTORISTA DE ACUMULAR A FUNÇÃO DE
COBRADOR - REGULAMENTAÇÃO QUE INVADE A RELAÇÃO
EMPREGADOR E EMPREGADO, REGULANDO DIREITO DE
TRABALHO - CRIAÇÃO INDEVIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL
- INVASÃO DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO -
AFRONTA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS -
AÇÃO PROCEDENTE"

(TJSP, ADI 154.742-0/5-00, Órgão Especial, ReI. Des. Oscarlino Moeller,
v.u., 04-07-2008) (grifo nosso)

O Projeto de Lei proposto pelo Poder Legislativo padece de VICIO formal de
inconstitucionalidade, haja vista a não observância de um pressuposto fundamental à sua formação.

O referido Projeto de Lei não pode ter sua iniciativa através do Legislativo, visto que
o mesmo regeria serviços públicos da competência do Executivo Municipal.
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Hely Lopes Meirelles, sobre o tema, tece as seguintes considerações):
(. ..)
O transporte coletivo urbano e rural, desde que se contenha nos limites
territoriais do Município, é de sua exclusiva competência, como serviço
público de interesse local, com caráter essencial (CF, art. 30, V).
Esse serviço tanto pode ser executado diretamente pela Prefeitura como
por autarquia municipal, por entidade paraestatal do Município ou por
empresas particulares, mediante concessão ou permissão, formas, estas,
expressamente previstas na Constituição Federal (art. 30, V), ou ainda, por
autorização (..)
"O que convém reiterar é que todo transporte coletivo local é da
competência do Município, que o poderá executar diretamente por seus
órgãos, ou indiretamente por entidades municipais, ou por de legatários
particulares, mediante concessão ou permissão
Em qualquer hipótese, porém, esse serviço local ficará sujeito a
regulamentação e controle do Município, que na sua implantação e
operação, quer na sua remuneração, cujas tarifas são fixadas por ato do
prefeito.
(. ..)

Resta patente que, ao criar as referidas imposições, nos moldes descritos no Projeto
de Lei, estabelece conceitos, procedimentos e ônus a cargo do Poder Público, matéria atinente à
organização administrativa, incorrendo em clara ingerência nas atividades e atribuições do Poder
Executivo.

Ressalta-se, ainda, que, ao contratar os servIços de transporte coletivo, a
concessionária vinculou-se ao contrato e edital antecedente, que não prevê a totalidade de
cobradores nos ônibus, tal gerando inequívoco desequilíbrio econômico-financeiro na relação
contratual.

A projeção das atuais tarifas, nos moldes trazidos pelo Projeto que ora se analisa, ou
seja, com a inclusão obrigatória de mais cobradores, importa nos seguintes resultados, em
detrimento de todos os usuários que se utilizam do sistema municipal de transporte coletivo:

1. SITUAÇÃO ATUAL COM 46% DO ÔNIBUS SEM COBRADOR - TARIFA EM R$ 3,85
2. TODOS OS ÔNIBUS COM COBRADOR - TARIFA EM R$ 4,16
3. SOMENTE OS "MICRINHOS" SEM COBRADOR - 4,29% - TARIFA EM R$ 4,13

Analisando a situação nos moldes que o Projeto de Lei propõe, o aumento da tarifa
beiraria os 8%, com aumento estimado de R$ 0,31 na passagem, o que demonstra o desequilíbrio
econômico-financeiro na contratação, bem como prejudicará os usuários com o aumento da tarifa,
os quais passariam a suportar uma tarifa estimada de R$ 4,13.

Ou seja. Os atuais usuários resultariam onerados com uma tarifa aumentada de
R$ 3,85 para para R$ 4,13.

Direito Municipal Brasileiro", 10' ed., Malheiros, 1998, págs. 331/332
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Na ordem constitucional vigente, como anotado em tópico precedente, não existe a
mínima possibilidade de a administração municipal ser exercida pela Câmara, por intermédio da
edição de leis.

Em relação a esse aspecto, aliás, não paira nenhuma controvérsia, uma vez que a
atual Constituição é suficientemente clara ao atribuir ao Prefeito a competência privativa para
exercer, com o auxílio dos Secretários Municipais, a direção superior da Administração Municipal e
a praticar os atos de administração, nos limites de sua competência.

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto a competência dos
Municípios em legislar acerca da regulamentação e funcionamento do serviço de transporte público
local:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Direta
de Inconstitucionalidade. Lei nO4.166/05 do Município de CascavellPR.
Lei de iniciativa parlamentar que concede gratuidade no transporte
coletivo urbano às pessoas maiores de 60 anos. Equilíbrio econômico-
financeiro dos contratos. Reserva de Administração. Separação de
Poderes. Violação. Precedentes. Recurso extraordinário parcialmente
provido. 1. O Supremo Tribunal Federal tem declarado a
inconstitucionalidade de leis de iniciativa do poder legislativo que
preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço público
concedido, tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato
administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo,
estando evidenciada a ofensa ao princípio da separação dos poderes. 2.
Não obstante o nobre escopo da referida norma de estender aos idosos
entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, independentemente do
horário, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos esteja prevista
no art. 230, ~ 2°, da Constituição Federal, o diploma em referência,
originado de projeto de iniciativa do poder legislativo, acaba por incidir
em matéria sujeita à reserva de administração, por ser atinente aos
contratos administrativos celebrados com as concessionárias de serviço de
transporte coletivo urbano municipal (art. 30, inciso V, da Constituição
Federal). 3. Agravo regimental não provido.

(ARE 929591 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma,
julgado em 06/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 26-
10-2017PUBLIC 27-10-2017) (grifo nosso)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.304/02 DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXCLUSÃO DAS MOTOCICLETAS
DA RELAÇÃO DE VEÍCULOS SUJEITOS AO PAGAMENTO DE
PEDÁGIO. CONCESSÃO DE DESCONTO, AOS ESTUDANTES, DE
CINQUENTA POR CENTO SOBRE O VALOR DO PEDÁGIO. LEI DE
INICIATIVA PARLAMENTAR. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO DOS CONTRATOS CELEBRADOS PELA
ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA HARMONIA ENTRE OS
PODERES. AFRONTA. 1. A lei estadual afeta o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato de concessão de obra pública, celebrado pela
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Administração capixaba, ao conceder descontos e isenções sem qualquer
forma de compensação. 2. Afronta evidente ao princípio da harmonia entre
os poderes, harmonia e não separação, na medida em que o Poder
Legislativo pretende substituir o Executivo na gestão dos contratos
administrativos celebrados. 3. Pedido de declaração de
inconstitucionalidadejulgado procedente.

Contudo, o Projeto de Lei em exame tem conteúdo normativo que implica
interferência na gestão do Município, incidindo, vênia concessa, em violação ao disposto no artigo
40, da Lei Orgânica, que defere competência privativa ao Chefe do Poder Executivo para realizá-la.

Ainda, o STF reconhece sob o regime de repercussão geral que o Poder Legislativo
possui iniciativa de propor projetos de lei fora das hipóteses taxativas do art. 61,SI°, II da
Constituição Federal, o qual especifica a competência privativa do Chefe do Poder Executivo e, no
caso em tela, por se trata de serviços públicos os quais se enquadram no referido artigo.

Por fim, não há que se falar em ofensa à livre iniciativa e à autonomia empresarial da
concessionária do serviço público de transporte, previsto no art. 170 da Constituição Federal, uma
vez que a prestação de serviço público por concessionária ou permissionária está sujeita às regras
do artigo 175 da Constituição Federal, que prognostica regulação legal das condições do contrato e
dos direitos dos usuários, pois, em tais hipóteses, a "livre iniciativa não se expressa como faculdade
de criar e explorar atividade econômica a título privado2

", mas sim à subsunção às normas que
disciplinam a prestação de serviço público na forma delegada.

Dessa forma, não há que se falar em alteração contratual, visto que afetaria o
equilíbrio econômico-financeiro da relação, não sendo possível alterar/aumentar o número de
cobradores por ônibus no Município sob alegação de que a cobrança das tarifas traria prejuízos ao
cobrador, visto que, este ao ser contratado já havia sido informado de suas atribuições.

Em face das inconstitucionalidades apontadas e considerando ser a presente
proposição incompatível com o regramento constitucional e contrária ao interesse público, vemo-
nos compelidos ao VETO INTEGRAL ao Projeto de Lei nO1/2019.

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o autógrafo em causa, as
quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da Câmara Municipal.

Atenciosamente,

2 ADI 845, reI. Min. Eros Grau, DJe 7.3.2008 \
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