
Of. n° 10/49D-SEMAD/DGD/RR

Excelentíssimo Senhor

GERSON PETEFFI

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
E&lado do Rio Grande do Sul

Novo Hamburgo, 17 de junho de 2020.

CÁ\IAR\ \1l\ICIP\L DE \()\O HA\!Bl:RGO

DOC~' PR~O~ /;Lo:;O
Presidente da Câmara de Vereadores

Ilustres Integrantes do Poder Legislativo

NOVO HAMBURGO - RS

l,.o JUL. 2020

...•--------
Assunto: ENCAMINHA MENSAGEM DE VETO A REDAÇÃO FINAL DO

PROJETO DE LEI N° 02/2020.

Senhor Presidente,

Por meio do oficio n° 190/2020, Vossa Excelência encaminhou à sanção cópia de

lei decretada por essa Egrégia Câmara em 03 de junho de 2020, relativa à Proposição de Lei nO

02/2020 a qual "Dispõe sobre a divulgação de informações de pessoas desaparecidas no

município de Novo Hamburgo", de autoria do Vereador Inspetor Luz, a qual comunico a Vossa

Excelência que, nos termos do inciso V do art. 59 da Lei Orgânica MunicipaL decidi vetar

integralmente, por inconstitucionalidade conforme razões que seguem.

DA TEMPESTIVIDADE

Nos termos do ~I0, 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 Oficio n° 190/2020 que

cientificou o Poder Executivo da aprovação e da redação final do PL nO02/2020 foi recebido em

03106/2020, sendo a data final para apresentação de seu veto em 18/06/2020.

DAS RAZÕES DO VETO

Em que pese a louvável iniciativa do Projeto em pauta de buscar divulgar

informações de pessoas desaparecidas no Município de Novo Hamburgo, salientamos que há

impedimentos tanto de ordem legal quanto de ordem prática tornando a medida sem condições
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de ser convertida em lei, impondo-se seu VETO TOTAL, nos termos das considerações a seguir

aduzidas por inconstitucionalidade formal e material.

A proposição ora vetada trata-se instituir no Município a divulgação de.,
informações de pessoas desaparecidas no município de Novo Hamburgo que, por sua

interpretação literal interfere diretamente na administração do Município e, portanto, há

incongruência na proposição o que a toma inconstitucional.

Em sendo assim, o Poder Legislativo, por iniciativa de parlamentar, ao atribuir

competências aos órgãos da administração pública, criando dessa forma a necessidade de

reestruturação de serviços e de pessoal, opõe óbice à organização administrativa dos órgãos da

administração pública municipal, uma vez que desconsiderou o disposto no art. 59, inciso VI, da

Lei Orgânica do Município (em simetria com o art 61, ~1~ Il. "b" da Constituição Federal e

com os art. 60. lI, "d" e 82, VII da Constituição Estadual).

Com efeito, na estrutura federativa brasileira, Estados e Municípios não dispõem

de autonomia ilimitada para se organizarem. Impõe-se a eles, por simetria, observarem os

princípios e regras gerais de pré-organização definidas na Constituição Estadual (parâmetro de

constitucionalidade imediato para os Municípios) e na Constituição Federal (parâmetro de

constitucionalidade imediato para os Estados)'.

Nesse sentido, sobreleva-se como sendo regra de observância obrigatória pelos

Estados e Municípios em suas leis fundamentais (Constituição Federal e Lei Orgânica do

Município, respectivamente) àquelas relativas ao processo legislativo, especialmente as que

dizem respeito à iniciativa reservada. O E. STF, inclusive, possui jurisprudência consolidada a

este respeito, senão vejamos:

"( ...) A Constituição do Brasil, ao conferir aos Estados-membros a
capacidade de auto-organização e de autogovemo --- artigo 25, caput ---,
impõe a obrigatória observância de vários princípios, entre os quais o
pertinente ao processo legislativo. O legislador estadual não pode usurpar
a iniciativa legislativa do Chefe do Executivo, dispondo sobre as matérias
reservadas a essa iniciativa privativa. (...)" (STF, ADI 1.594-RN,
Tribunal Pleno, ReI. Min. Eros Grau, 04-06-2008, v.u., DJe 22-08-2008)

HORTA, Ricardo Machado. Poder Constituinte do Estado-Membro. In: RDP 88/5
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"( ... ) Por tratar-se de evidente matéria de organização administrativa, a
iniciativa do processo legislativo está reservada ao chefe do Poder
Executivo local. Os Estados-membros e o Distrito Federal devem
obediência às regras de iniciativa legislativa reservada, fixadas
constitucionalmente, sob pena de violação do modelo de harmônica
tripartição de poderes, consagrado pelo constituinte originário. ( ... ) [ADI
1.182, reI. mino Eros Grau, j. 24-11-2005, P, DJ de 10-3-2006.] = RE
508.827 AgR, reI. minoCármen Lúcia, j. 25-9-2012, 2a T, DJE de 19-10-
2012.

"( ... ) É indispensável a iniciativa do chefe do Poder Executivo (mediante
projeto de lei ou mesmo, após a EC 32/2001, por meio de decreto) na
elaboração de normas que de alguma forma remodelem as atribuições de
órgão pertencente à estrutura administrativa de determinada unidade da
Federação. ( ... ) [ADI 3.254, reI. mino Ellen Gracie, j. 16-11-2005, P, DJ
de 2-12-2005.] = AI 643.926 ED, reI. minoDias Toffoli, j. 13-3-2012, P
T, DJE de 12-4-2012

A Lei Orgânica do Município de Novo Hamburgo, em simetria ao que dispõe a

Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e a Constituição Federal de 1988, dispõe em seu

art. 59 e seus incisos, as matérias cuja competência legislativa é privativa do Chefe do Poder

Executivo Municipal, a saber:

I-...

Il-...

III - iniciar a processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta
lei;

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, expedir decretos e
regulamentos para a sua fiel execução;

v -vetar projetos de lei, total ou parcialmente;

VI - dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração
Municipal, na forma da lei;

Quaisquer atos de imisção do Poder Legislativo sobre tal matéria contaminará o

ato normativo de nulidade, por vÍCiode inconstitucionalidade formal. Calha trazer à tona, nesse

contexto, as sempre atuais lições de Hely Lopes MeireIles2 (1993, p. 438/439):

2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 1993.
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liA atribuição típica e preoominante da Câmara é a 'normativa', isto é, a
de regular a administração do Município e a conduta dos munícipes, no
que afeta aos interesses locais. A Câmara não administra o Município:
estabelece. apenas. normas de administra cão. Não executa obras e
serviços públicos; dispõe, unicamente, sobre a sua execução. Não
compõe nem dirige o funcionalismo da Prefeitura; edita, tão-somente,
preceitos para sua organização e direção. Não arrecada nem aplica as
rendas locais; apenas institui ou altera tributos e autoriza sua arrecadação
e aplicação. Não governa o Município; mas regula e controla a atuação
governamental do Executivo, personalizado no Prefeito. Eis aí a
distinção marcante entre missão 'normativa' da Câmara e a função
'executiva' do Prefeito; o Legislativo delibera e atua com caráter
regulatório, genérico e abstrato; o Executivo consubstancia os
mandamentos da norma legislativa em atos específicos e concretos de
administração.
(...) A interferência de um Poder no outro é ilegítima, por atentatória da
separação institucional de suas funções (CF, art 2°).
(...) 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, pagamentos, 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."

Verifica-se que o Poder Legislativo Municipal está, no caso concreto,

determinando ao Poder Executivo a prática de ato puramente administrativo, como a divulgação

de informações de pessoas desaparecidas no município de Novo Hamburgo, interferindo na área

de atuação exclusiva do chefe do Poder Executivo e, dessa forma, violando o princípio da

harmonia e independência entre os referidos Poderes, previsto no artigo 1O da Constituição do

Estado do Rio Grande do Sul, a saber:

Art. 10. São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si,
o Legislativo, exercido pela Câmara Municipal, e o Executivo, exercido
pelo Prefeito.

Ademais, tal previsão consta expressamente em nossa Carta Magna, senão

vejamos:

Art. 2° São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si. o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Cumpre salientar gue a divulgação de informações de pessoas desaparecidas no

município de Novo Hamburgo já foi objeto de ação declaratória de inconstitucionalidade,
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tombada sob nO70010716025, julgada em 2005, pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Sul, que assim decidiu:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE N0

1.167/2004, DE ORIGEM DA CÂMARA DE VEREADORES, QUE "Autoriza ao Poder

Executivo, em parceria com a COMUSA, disponibilizar fotos de pessoas desaparecidas nas

contas de água, no âmbito do Município de Novo Hamburgo", A CIRCUNSTÂNCIA DE SE

TRATAR DE [PRETENSA] "AUTORIZAÇÃO" NÃO FAZ DESAPARECER A

CARACTERÍSTICA DE INCONSTITUCIONALIDADE, MORMENTE EM SE TRATANDO

DE MEDIDA TIPICAMENTE ADMINISTRATIVA, SENDO, POIS, DE INICIATIV A

LEGIFERANTE DO PODER EXECUTIVO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Discorre o Eminente Relator, que: "De fato, a indigitada norma peca pela

inconstitucionalidade. visto tratar de matéria tipicamente administrativa, porquanto, ao

disciplinar ("autorizar ", conforme os dizeres do texto legal) "ao Poder Executivo, em parceria

com a COMUSA. disponibilizar fotos de pessoas desaparecidas nas contas de água. no âmbito

do Municipio de Novo Hamburgo ", invadiu a esfera de atribuições daquele Poder, terminando

por dispor, a rigor, sobre a organização e atribuições dos serviços públicos municipais (art. 60.

11, "d", da CE). Note-se que a leitura do texto da Lei Municipal n° 1.167/2004, de iniciativa do

Legislativo local, torna evidente a invasão nas atribuições do Poder Executivo. porquanto, para

a inserção das/àtografias de desaparecidos, nas contas de água, "deverá haver a instituição de

tal serviço junto à Administração Municipal, destacando-se uma parte da estrutura

administrativa, funcionários e material para o cumprimento da norma municipal ". c01~tàrme

lembrado àfi. 17, acarretando, por evidente, criação de despesa não prevista, pois tal estrutura

terá um custo, que será arcado pelo Poder Público. Ora, em matéria tipicamente

administrativa, como no caso, compete privativamente ao Executivo Municipal dispor. É ela (a

Administração Pública) que dispõe dos dados sobre as condições de correto funcionamento e

operacionalização de tal atividade (inclusive quanto aos gastos - despesas - advindos da

aplicação da lei). Aliás, segundo Ives Gandra Martins: "( ..) A administração da coisa pública,

não poucas vezes, exige conhecimento que o Legislativo não tem, e outorgar a este poder ()

direito de apresentar os pr~jetos que desejasse seria ~rerecer-Ihe o poder de ter iniciativa sobre

assuntos que refogem a sua maior e5pecialidade n. No mesmo sentido, José Afimso da Silva

refere que a iniciativa de legislação do Governo justifica-se por ser ele "o único apto a cumprir

a formulação política e a redação técnica dos projetos de leis, cujos fins são intimamente
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===================.;~"-.
conexos com a atividade administrativa" (in "Princípios do Processo de Formação das Leis no

Direito Constitucional ", RT. 1964, pág. 116). É consabido que. em se tratando das atribuições

privativas do Poder Executivo, a este cabe a criação, estruturação e atribuições das Secretarias

e dos órgãos da administração pública.~el1l, como dispor sobre a organização e o

funcionamento da administração estadual, além de dispor sobre servidores públicos do Estado.

seu regime jurídico, provimento de cargos. estabilidade e aposentadoria de civis. e reforma ou

transferência de militares para a inatividade. Cabe ao Chefe do Executivo. em suma. as

atribuições tipicamente administrativas (arts. 60, 11, "d", e 82. VlI. da CE), Os principios

existentes na Carta Magna Federal devem ser observados pelas Constituições Estaduais e.

obviamente. pelas Leis Orgânicas Municipais. Do mesmo modo. devem as leis orgânicas

municipais seguir os princípios básicos existentes nas Cartas Estaduais, conforme prescreve o

art. 8°. Assim, se a Constituição Estadual prevê determinada competência e atribuições para o

Chefe do Executivo Estadual, também serão essas as do Chefe do Executivo Municipal. dentro

de seu âmbito de atuação. De outra banda. dispõe o art. 10. da Constituição Estadual: "são

Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo. exercido pela

Câmara Municipal. e o Executivo, exercido pelo Prefeito". Ora, da análise do indigitado texto

guerreado. constata-se. sem dúvida, que o Legislativo Municipal está a prever para o Poder

Executivo a prática de ato administrativo. com o que interfere na área de atuação do

Administrador, violando. em conseqüência, o principio da harmonia e independência entre os

Poderes consagrado no art~ 10 da Carta Estadual. Não bastasse a Violação ao art. 10 da

Constituição do Estado. também o art. 60, lI, "d". da mesma Carta e o ar/. 82. VII desse

Diploma restaram mal/eridos. bem assim o art. 8~da Constituição Estadual, que manda que o

município adote os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Estadual. A análise da

indigitada Lei leva à conclusão de que, de fato, houve violação não só aos dispositivos

constitucionais que estabelecem as atribuições atinentes ao Poder Executivo, mas também aos

que estabelecem a conseqüente independência e harmonia entre os Poderes. na medida em que,

por iniciativa do Legislativo local, legislou-se "atropelando" iniciativa privativa do chefe do

Poder Executivo, quanto à legislação referente à matéria tipicamente administrativa. "O

desre~peito à cláusula de iniciativa reservada das leis, em qualquer das hipóteses taxativamente

previstas no texto da Carta Política, traduz situação configuradora de inconstitucionalidade

insuscetível de produzir qualquer conseqüência válida de ordem jurídica. A usurpação da

prerrogativa de iniciar o processo legislativo qualifica-se como ato destituído de qualquer

eficácia jurídica, contaminando, por eftito de repercussão causal-prospectiva. a própria

validade constitucional da lei que dela resulte" (ADJ nO2364/AL. Rei. Min. Celso de Mello,
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STF). Deve ser ressaltado, ai'ldu, que não se ;6,/01"', a evidente boa intenção do legislador

municipal. No entanto, a questão da constitucionalidade das normas não pode ser suplantada

simplesmente por boas intenções. A Carta Federal, da qual promanam as constituiç(jes

estaduais e as legislações locais, estabelece, por vontade dos Constituintes, critérios rígidos de

separação de iniciativa para determinadas matérias. reservando algumas, como no caso. ao

crivo da conveniência sob a ótica do Administrador, ainda que outro possa ser o entendimento

do Legislativo acerca dessa conveniência. Derradeiramente, quanto à alegação no sentido de

que, em sendo lei autorizativa, "apenas concede uma possibilidade de agir ou não" ao Poder

Executivo. deve ser ressaltado que leis, ainda que autorizativas, não perdem a característica de

inconstitucional. De fato, como referido pelo eminente Desembargador Vasco Del/a Giustina,

quando do julgamento da ADln n° 70008719171, julgada em 13-09-2004, "a corrente

jurisprudencial vitoriosa no Tribunal de Justiça argumenta que não se pode interpretar a

autorização como mero sinônimo de opção para cumprir ou não a lei, eis que tal substantivo

tem o sentido e alcance de uma determinação ou imposição, para que a lei seja cumprida, não

se podendo falar de lei inócua ou decorativa". Pelo exposto, vislumbro vício de

inconstitucionalidade na norma em tela, por violados os arts. 8~ 10, 60, 1l "d" e 82. Vll, da

Carta Estadual. pelo que, voto pela inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 1.167, de 14 de

setembro de 20()4, do Município de Novo Hamburgo. É o voto".

Quanto o Exame de Juridicidade, explica o jurista Luciano Henrique da Silva

Oliveira ser a conformidade de determinada matéria ao Direito, senão vejamos:

""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 regimental idade 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."3

Adiante, no que toca à constitucionalidade, estabelece a Constituição da
República Federativa do Brasil:

Art. 30. Compete aos Municípios:

3 OLIVEIRA, L. H. S. Análise de Juridicidade de Proposições Legislativas. Brasilia: Núdeo de Estudos e
Pesquisas/CONLEG/Senado, agosto/2014 (Texto para Discussão nO 151). Disponivel em:
www.senadO.leg.br/estudos. Acesso em 11 a90. 2014.
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I - legislar sobre assuntos de interesse local;

Nesse diapasão, ressalta-se 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.,,4

o célebre Min. do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na obra

Constituição do Brasil afirma que o interesse local refere-se àqueles interesses que disserem

respeito mais diretamente às necessidades imediatas do município, mesmo que acabem gerando

reflexos no interesse regional (Estados) ou geral (União).5

Cabe assinalar, neste ponto, que a autonomia municipal erige-se à condição de

princípio estruturante da organização institucional dp Estado brasileiro, qualitlcando-se como

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

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

MElRELLES, 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 c~ja utilização
não depende a Comuna de qualquer delegação do Estado-membro."<'

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 ente político interno Município, restando, portanto, analisar a

matéria e sua constitucionalidade sob o aspecto formal propriamente dito de natureza subjetiva,

isto é, da existência - ou não - de iniciativa privativa de órgãos que compõem a estrutura do

4 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 158 ed. Editora Malheiros, São Paulo, 2006, p. 91.
5 Moraes, Alexandre de. Direito constitucional. - 34. ed. - São Paulo: Atlas, 2018, pp. 663-664.
6 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 153 ed. Editora Malheiros, São Paulo, 2006, pp. 109-110.
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ente, in casu, Legislativo e Executivo, e, em superada tal análise, por conseguinte, analisar a

constitucionalidade material - conformidade com o texto constitucional.

Destarte, a respeito da 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 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. III - Ação julgada procedente para
declarar a inconstitucionalidade dos incisos m, VII, VIII, IX e X, e do
paragrafo único do art. 77 da Constituição do Estado do PiauÍ. 7

Porquanto, em virtude do Princípio da Simetria, a Constituição do Estado do Rio

Grande do SuISdisciplina de forma idêntica a iniciativa do processo legislativo.

7 ADI 2872, Relator(a): Min. EROS 'GRAU, Relator(a) pl Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal
Pleno. julgado em 01108/2011, DJe-170 DIVULG 02-09-2011 PUBLlC 05-09-2011 EMENT VOL-02580-01 pp_
00001.

8 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,
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o eminente Min. que compõe a atual estrutura do Pretório Excelso, Gilmar

Ferreira Mendes, em julgado paradigmático, firmou o entendimento supramencionado no ARE

n.o 878.911 RG9
, 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."

Nesse sentido, ao imiscuir-se em seara que não lhe é própria, o Legislativo

Municipal ofendeu o Princípio Federativo estabelecido no art. 1° da Carta Magna e repetido, com

arrimo no princípio da simetria.

Destarte, 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'o.

No caso concreto, é imprescindível apontar que os arts. 2° e 3° - coração da

proposição - são normas autorizativas, na medida em que não veiculam comandos, mas apenas

faculdades (utilização da expressão "poderão"), isto é, discricionariedade na aplicação da lei,

incorrendo nos vícios que lastreiam as leis autorizativas.

Sobre as leis autorizativas, sabe-se que estas almejam, via de regra, contornar

possíveis inconstitucionalidades, fazendo com que seja aprovado comando legal de caráter não

cogente, conferindo mera faculdade ao Chefe do Poder Executivo a praticar uma determinação

legal, ou mesmo à sociedade como um todo.

Ora, na medida em que não veiculam norma a ser cumprida por outrem, mas mera

discricionariedade - que pode ou não ser exercida por quem a recebe - os projetos de lei

autorizativos são antijurídicos, independentemente da matéria nele veiculada.

No sentido técnico da palavra, a lei só existe quando a norma escrita é

constitutiva ou desconstitutiva de direito. Nesse viés, introduz o novo de forma coativa no

ordenamento jurídico, disciplinando condutas individuais, gerais ou atividades públicas.

9 ARE n.o 878.911 RG. reI. Min. Gilmar Mendes, julgado em 29-9-2016.
10 ADI 5293, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES. Tribunal Pleno, julgado em 08/11/2017, PROCESSO

ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 20-11-2017 PUBUC 21-11-2017.
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Logo, somente a lei, em seu sentido próprio, material, é capaz de inovar no

Direito já existente, ou seja, de conferir, originariamente, pelo simples fato de sua publicação e

vigência, direitos e deveres a que todos devem respeito.

Desta feita, a norma-regra originária (lei em sentido material), em geral, deve

conter comando impositivo àquele a quem se dirige, comando este não previstos nos projetos de

lei autorizativos, nos quais o eventual descumprimento da autorização concedida não acarretará

qualquer sanção ao Chefe do Poder Executivo, destinatário final desse tipo de norma jurídica.

o Pretório Excelso, em consonância com o até agora exposto, em decisão

monocrática, proferida pelo ilustre Min. Luís Roberto Barroso, no julgamento do RE 823698-
2017, afirmou:

Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: "Ação Direta de
Inconstitucionalidade. Lei Municipal n° 4.385, de 31 de julho de 2006,
do Município de Americana- Autorização para o Prefeito Municipal
fornecer colete antibaHstico ao efetivo da guarda municipal de
Americana- Vício de Iniciativa- Ocorrência. 1. A norma de iniciativa do
Poder Legislativo, em matéria de competência exclusiva do Poder
Executivo, e que cria despesa sem explicitar a respectiva fonte de
custeio, evidência vício de iniciativa caracterizador de sua
inconstitucionalidade. 2. A circunstância de se cuidar de lei
meramente autorizativa não elide, suprime ou elimina a sua
inconstitucionalidade, pelo fato de estar ela dispondo sobre matéria
reservada à iniciativa privath'a do Poder Executivo. Ação
procedente." O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III,
a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 29 e
30, I e 11,da Constituição. Sustenta que: (i) o município pode legislar
sobre assuntos de interesse local, respeitando os requisitos legais e
simétricos, como foi feito no caso em questão, que visa a segurança
pública; (ii) "o projetos de lei autorizativos, de iniciativa de
parlamentares, não são exclusividade da Câmara de Vereadores de
Americana, porque, em geral, as Casas Legislativas do País, federal,
estaduais e municipais, também, os submetem à tramitação, discussão, à
votação e aprovação". O recurso não deve ser provido. Isso porque a
decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a
jurisprudência desta Corte, que já decidiu ser inconstitucional lei de
iniciativa do Poder Legislativo que trate sobre matéria de iniciativa
reservada do Chefe do Executivo. Nessa linha, confira-se a ementa da
ADI 3.169/SP, julgada sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI QUE
INTERFERE SOBRE ATRIBUIÇÕES DE SECRETARIA DE
ESTADO EM MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DE
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ADMINISTRAÇAo. 1. Lf:1 que determina que a Secretaria de Segurança
Pública do Estado de São Paulo envie aviso de vencimento da validade
da Carteira Nacional' de' Habilitação a seus respectivos portadores.
Matéria de reserva de administração, ensejando ônus administrativo
ilegítimo. 2. Procedência da ação direta de inconstitucionalidade."
Assentou-se também que a Lei municipal n° 4.385/2006 importaria
aumento de despesas para o Município, sem que qualquer especificação
sobre a respectiva fonte de custeio tenha sido feita no corpo da mesma.
Veja-se trecho do voto condutor do acórdão recorrido: "Não se pretende
negar à Câmara Municipal o direito de editar normas atinentes ao
peculiar interesse do Município, mas não se pode olvidar que o exercício
desse mister não abrange a pretensão de intervir nas atividades e
providências reservadas com exclusividade ao Chefe do Poder
Executivo, a quem é dado gerir a administração pública municipal, sendo
o único a quem cabe, ~egundo o seu poder discricionário, avaliar a
oportunidade e a convivência de iniciar processo legislativo para atingir
tal desiderato, mormente em caso como o dos autos, nos quais, que cria
obrigações e condutas para o Município, acarretando-lhe despesas em a
indicação da fonte de custeio." Nesse ponto, a decisão proferida pelo
Tribunal de origem está igualmente alinhada com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, que decidiu de ser inconstitucional lei de
iniciativa do Poder Legislativo que desencadeia aumento de despesas
públicas em matéria de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Nesse
sentido, veja-se: "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
PARÁGRAFO úNICO DO ARTIGO 12 DA LEI 10789 DO ESTADO
DE SANTA CATARINA. EMENDA PARLAMENTAR EM PROJETO
DE LEI DE INICIATIVA RESERVADA. COMPETÊNCIA
PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AUMENTO DE
DESPESA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. 1.
Criação de gratificação": Pró-labore de Êxito FiscaL Incorre em vício de
inconstitucionalidade formal (CF, artigos 61, S lO, lI, a e c e 63, I) a
norma jurídica decorrente de emenda parlamentar em projeto de lei de
iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, de que resulte
aumento de despesa. Parâmetro de observância cogente pelos Estados da
Federação, à luz do pnncípio da simetria. Precedentes. 2. Ausência de
prévia dotação orçamentária para o pagamento do beneficio instituído
pela norma impugnada. Violação ao artigo 169 da Constituição Federal,
com a redação que lhe foi conferida pela Emenda Constitucional 19/98.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente." (ADI 2.079,
ReI. Min. Maurício Corrêa) Diante do exposto, com base no art. 21, S 1°,
do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Publique-se. Brasília, 08 de
fevereiro de 2017. Ministro Luís Roberto Barroso Relator 11 (grifou-se).

Ademais, no âmbito do Podet Legislativo Hamburguense, já há previsão no do

Regimento da Câmara de Vereadores instrumento adequado para a realização de sugestões ao

Poder Executivo.

11 RE 823698, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 08/0212017, publicado em DJe-029 DIVULG
13/02/2017 PUBLlC 14102/2017. .
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Por amor ao debate, cumpre aindâ trazer à baila julgados firmados por diferentes

Tribunais de Justiça sobre temática similar, os quais, mutatis mutandis, tornam-se aplicáveis ao
caso:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n° 4.860, de
26 de fevereiro de 2015, que impõe ao Poder Executivo, através de
seus órgãos de atendimento social, a obrigação de "disponibilizar
mensalmente cartazes de informações (nome, fotografia e telefones
para contatos) de pessoas desaparecidas" no município de Suzano.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE INDICAÇÃO DOS RECURSOS
DISPONÍVEIS PARA SUPORTAR OS NOVOS ENCARGOS.
Rejeição. O Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento no
sentido de que a "ausência de dotação orçamentária prévia em legislação
específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei,
impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro"
(ADI 3.599/DF, ReI. Min! Gilmar Mendes). Por esse motivo fica afastada
a hipótese de inconstitucionalidade por suposta ofensa à disposição do
art. 25 da Constituição Estadual, mesmo porque, no caso, existe (e é
suficiente) a indicação genérica constante do art. 5°, conforme
entendimento deste C. Órgão Especial (ADIN n° 2073677-
73.2016.8.26.0000, ReI.. Des. Evaristo dos Santos, j. 10108/2016).' \ ,
VICIO DE INICIATIVA E OFENSA AO PRINCIPIO DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES. Reconhecimento. Lei impugnada,
de iniciativa parlamentar que, ao obrigar a Administração a
disponibilizar, mensalmente, cartazes com nomes de pessoas
desaparecidas, avançou sobre área de gestão (reservada à iniciativa
exclusiva do Chefe do Poder Executivo). Lei meramente autorizativa.
Irrelevância. Prefeito Municipal que não precisa de autorização do
Legislativo para o exercício de atos de sua exclusiva competência.
Norma impugnada que, na verdade, contém indisfarçável
"determinação". (ADIN nO 0283820-50.2011, ReI. Des. Walter de
Almeida Guilherme, j. 25/04/2012), sendo, por isso, manifestamente
inconstitucional. No mesmo sentido: ADIN n° 2253917-
57.2016.8.26.0000, ReJ. Des. Álvaro Passos, j. 26/04/2017; ADIN n0
2251953-29.2016.8.26.0000, ReI. Des. Beretta da Silveira,j. 05/04/2017;
ADIN n° 2144611-56.2016.8.26.0000, ReI. Des. João Carlos Saletti, j.
22/03/2017; ADIN n° 21211808-79.2016.8.26.0000, ReI. Des. Carlos
Bueno, j. ,07/12/2016. Inconstitucionalidade manifesta. Ação julgada
procedenté.12(grifou-se)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE _ Lei n° nO7.245,
de 18 de março de 2014, do Município de Guarulhos, que dispõe sobre
a obrigatoriedade da publicação de fotos de crianças e adolescentes
desaparecidos no âmbito do Município de Guarulhos - Matéria de

12 TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2246787-16,2016.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 05/07/2017; Data de
Registro: 01/09/2017,
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iniciativa reservada ao poder' Executivo - Artigos 50; 24, ~2°, 2 e 25,
da Constituição Estadual- Ação Procedente.IJ(grifou-se)
Inconstitucionalidade - Lei dispondo "sobre a impressão de
fotografias de pessoas desaparecidas, principalmente crianças de
nossa cidade e região em carnes de IPTU ou de outros tributos" _
Vicio de iniciativa - Invasão da esfera privativa do Chefe do Poder
Executivo, malferindo a independência e harmonia entre os poderes
públicos - Doutrina e jurisprudência indissonantes a respeito _
Procedência. 14

Logo, é vedado a elaboração de projeto de lei autorizativo no âmbito da Câmara

Municipal, em face da existência de instrumentos regimentalmente previstos destinado a sugerir

providências do Poder Executivo.

Outrossim, por não gerar direitos ou obrigações, torna-se dessa forma a legislação

inócua e de nenhuma eficácia no ordenamento jurídico, eis não haver cogência que integre seus
efeitos.

Gize-se não haver razão para entrar na compatibilidade material com a magna

carta, eis não ter preenchido o requisito adequado à constitucionalidade de cunho formal
propriamente dita de natureza subjetiva.

Ante o exposto, há Antijuridicidade que macula a presente proposição, tendo em

vista que os projetos de lei autorizativos constituem mera sugestão ao Poder Executivo e, por

isso, são inconstitucionais, haja vista se tratarem de matéria cuja iniciativa é privativa do Prefeito

e, por não conterem um comando obrigatório, nada acrescentam ao ordenamento jurídico.

Portanto, tendo em vista as inconstitucionalidades apontadas e considerando que ser

a presente proposição incompatível, vimo-nos compelidos ao VETO INTEGRAL da proposição
legislativa em comento.

13 TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2052734-06.2014.8.26.0000; Relator (a): Antonio Carlos Malheiros;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 17/0912014; Data
de Registro: 23109/2014.

14 TJSP; Ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei 0001312-07.2006.8.26.0000; Relator (a): Munhoz Soares;
Órgão Julgador: 18 Câmara de Direito Criminal; Foro Central Cível - São Paulo; Data do Julgamento: NIA; Data
de Registro: 1510112007.
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Estas, Senhor Presidente, são as razões que me levaram a vetar o autógrafo em causa,

as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros desta Câmara de Vereadores.

Cordialmente,
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