
CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi
PALACIO DA LIBERDADE

VETO PARCIAL N° 01, DE 06.01.2020.

ASSUNTO:  VETO   PARCIAL  AOS   AUT6GRAFOS   DA   LEI   N°   6.322/2019   -   "INSTITUI

TARIFARIO  AO  TRANSPORTE  P6BLICO  COLETIVO  MUNICIPAL  DE  PASSAGEIROS  E  DA  OUTRAS

PROVIDiiNCIAS. " .

AUTORIA: PREFEITO MUNICIPAL SR. IZAiAS ]OSE DE SANTANA,

PARECER NC' 002 -RRV -SAI -01/2020

I-    RELATORIO

Trata-se de Veto Parcial aos aut6grafos da Lei Municipal n° 6.322/2019, Lei essa de autoria do

Chefe  do  Executivo  Municipal,  que  "institui  subsidio  torifario  ao  transporte  ptiblico  coletivo

municipal de passageiros e dd outras providencias, " ,

Segundo   Mensagem   apresentada   pelo   Nobre   Prefeito   Municipal,   em   aDaraclda  slnresc.  a

presente  Lei,  com  a  aprovagao  da  Emenda  Parlamentar  n°  02,  que  alterou  o  artigo  3°  caput  e,

colisca.ieiitemeiite. alterou a essencia dos seus paragrafos, e do artigo 40, inciso I, da propositura, fez

com  que  referidos  dispositivos  normativos .ficassem  efundos  de  vfofos  de  inconstftiicfonaJidflde

material door aumentar os custos para a Administra9do P&blica Municipal dos beneftcios concedidos,

violando regra do artigo 40, inciso IV, e pardgrafo tinico, da LOM) e formal Cposto que, com a aprovag6o

da Emenda Parlamentar, infringiu-se, igualmente. a Princ{pio Constitucional da Separagdo dos Poderes

-   Artigo   2°   da    CF/88   -   legislando-se   sobre   mat6ria   de   compet©ncia   exclusiva   do    Prefieito,

desarmonizando, g§s|m, a independencia entre os Poderes Legislativo e Executivo MunicipaD.

0 presente Veto foi remetido a essa Secrecan.a para estudo juridico.

E a sintese do necessdrio. Passamos a an&lise e manifestaFao.

11 -FUNDALMENTACAO_

Cabe razao o Veto Executivo Parcial a Lei Municipal n° 6.322/2019. Senao vejamos.
•'R
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Com  a  Emenda  Parlamentar  na  02,  que  modificou  o  ggp!!£  do  artigo  3°  da

retirando-se os requisites para a concessao dos benefl'cios propostos, alargando os beneficiarios da

nugao administrativa, alterou-se substancialmente os calculos apresentados as fls.  10 do Projeto de

Lei do Executivo n° 28, de 03.12.2019 (que vei.cHlou fl presents Lei Munl.ci.prJ), trazendo, assim, urn

desequilibrio econ6mico ao inicialmente proposto.

AI6m  disso,  segundo  a  LOM.  no  seu  artiao  40.  inclso  IV.  e  seu  Dardarafio  tinico. em  mat6ria

orcamenttLria. a iniciativa leaislativai±i2xclusiva da _£h_efecho Exec_utivo MuniciDal\ nao cabendo

nlimeilto de desnesfls. mos seguintes termos:

``Artigo 40 - Sao de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponl.am sabre:

I        -     criafdo,   transformagao   ou   extingao   de   cargos,  fung6es   ou   empregos   pdblicos   rla

AdministraFfio Direta e autdrquica ou aumento de sua remunera9do;

11-     servidores pilblicos, seu regime juridico, provimento de cargos, estabilidade, aposentadoria

e venclmentos;

Ill     -     criagdo,  estrutura9do  e  atribuig6es  das  Secretarias  ou  departamentos  equivalentes  e

6rgdos da Administrafif o Pdblica;

IV    -    materia orqumen€&ria, e a queautorizea abertura de creditos ou concedaauxiHios,

premios e sul.ven96es,.

V -concess6es e servigos ptiblicos.

Pardyrafo  tinico  -  Nao  sera  admitido  aumento  da  despesa  previsto  mos  projetos  de

iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal, ressalvado a disposto no inciso IV, primeira parte.".

Com a aprovag5o do te}cto apresentado, ocorreu, foliarfuente. desarmonia entre Legislativo e

Executivo Municipal, posto a ingerencia legislativa em atos de gestao adminlstrat]va, pelo alargamento

dos custos a serem suportados pela concessao dos beneffcios (aumento de beneficrdrios).

ensa ao  PrinciDio Coustitucional

e artiao 5° da Carta Bandeirante,



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAR
PALACIO DA LIBERDADE

inconstitucionalidade  (ADln),  declarou  inconstitucional  Leis  Municipais  com  ca

iderrdcas  ao  ocorrido  e  tratado  na  preseute  norma,  sob  os  mesmos  _fundamentos  _iuridicos

trazidos Delo Veto Parcial Executi¥Q.

Ill - CONCLUSAO

Posto isto, e tendo em vista todo o acima exposto, enteJi        os. ±mf estar legitimo o veto

Executivo,  estando  este  consonante  ao  disposto  no  paragrafo  19,  do  artigo  43,  da  Lei  Organica

Municipal.

Nfro obstante, caso nao seja esse o entendimento da Vereanga, Dode" refcffnr a referido Veto

nefo voto da mdroria absorfu. diante do disposto no mesmo parigrafo lQ e parfgrafo 4°, do artigo

43,  da  Lei  Organica  Municipal,  e  do  paragrafo  lQ,  do  artigo  109,  do  Regimento  lntemo  dessa  Casa

Legislativa.

Antes, por6m, deve ser objeto de analise da Comissao Permanente de Constituifao e Justifa,

da Comissao  Permanente de Finanfas e  Orfamentos  e da Comlssao  Permanente de Obras,

Servicos Ptiblicos e Urbanismo.

Sem mats para o momento o, 6 este o nosso entendimento, sub censura.

Jacarei, 08 de janeiro de 2020.

".-._.-.`,t..:`.....-...

Renata Ramos Vieila

Consultor |uridico-Legislativo

OAB/SP n° Z35.902
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Registro: 2019.0000729373

AC6RDAO

Vistos,     relatados     e     discutidos     estes     autos     de     Direta     de
Inconstifucionalidade n° 2094210-48.2019.8.26.0000,  da Comarca de Sao  Paulo. em

que   6   autora  PREFEITO   DO   MUNIcipIO   DE  MONTETRO   LOBATO,   6  reu
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO.

ACORDAM,   em   Orgao   Especial   do   Tribunal   de  Justiga  de   Sao
Paulo, proferir a seguinte decisao:  "JULGARAM A ACAO PROCEDENTE. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator] que integra este ac6rdao.

0  julgamento   teve   a   participagao   dos   Exmos.   Desembargadores
PEREIRA  CALCAS  (Presidente),  ALEX ZILENOVSKI,  GERALDO  WOHLERS,
ELCT0  TRUJILLO,  CRISTINA  ZUCCHI,  JACOB  VALENTE,  JAMES  SIANO,
ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES, PINHEIRO FRANCO, XAVIER DE
AQUINO,   ANTONIO   CARLOS   MALHEIROS,   MOACIR   PERES,   MARCIO
BARTOLI,   JOAO   CARLOS   SALETTI,   FRANCISCO   CASCONl,   RENATO
SARTORELLI,  CARLOS  BUENO,  FERRAZ  DE  ARRUDA,  RICARDO ANAFE,
ALVARO PASSOS E BERETTA DA SILVEIRA.

Sao Paulo` 4 de setembro de 2019.

ANTONIO CELSO AGUILAR CORTHZ
RELATOR

Assinatura Eletr6nica
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Direta de lnconstitucionalidade n° 20942] 0-48.2019.8.26.0000
Autor: Prefeito do Municipio de Monteiro Lobato
R6u: Presidente da Camara Municipal de Monteiro Lobato
Comarca: Sao Paulo

VOTO  N.  5053/19

A9fro  direta de incoustirucionalidade. Monteiro Lobato.  Lei
n.   1.704,   de   13   de  setembro   de  2018,   do  Municfpio  de
Monteiro   Lobato,   de   iniciativa   parlamentar,   que   disp6e
sobre  a  grafuidade  para  pessoas  idosas  acima  de  60  anos
mos  veiculos  de transpoTte  coletivos  urbanos.  Parametro  de
aferigao     da     constitucionalidade.     Contraste     entre     lei
ordin5ria      municipal      e      dispositivos      constantes      da
Constitui¢ao Federal que nao sao de reprodugao obrjgat6ria
pela   Carta   estadual.    Inadmissibilidade.    Inteligencia   dos
arts.    125.    §   2°,   da   Constitui9ao   Federal,   e   74,   VT,   da
Coustituic5o  Paulista.  Norma  impugnada  que  nao  indicou
fonte    de    custeio    e    importou    viola€ao    a    garantia    do
eq uilforio          econ6mico-financeiro          do s          contratos
administrativos.   Dever   do   Poder   Pdblico   de   manter   as
condig6es  do  contrato  no  curso  de  sua  execugao,  ate  seu
termo   final.   Caracteriza€ao   de   ofensa   ao   art.    117,   da
Coustitui€ao Estadual. Precedentes. Agao procedente.

V I S T 0 S.

Trata-se   de    a?ao   direta    de    inconstitucionalidade

ajujzada  pelo  Prefeito  Municipal  de  Monteiro  Lobato,  voltada  contra  a  Lei  n,1.704,  de

13  de  setembro  de  2018,  que  alterou  a  redacao  do  inciso  Ill  do  artigo  4°,  da  Lei  n.

1.619,  de  01   de  agosto  de  2016,  ambas  do  Munjcipio  de  Monteiro  Lobato,  a  fim  de

estabelecer a  gratuidade  dos transportes  coletivos  pdblicos  de  pessoas  idosas  acima

de 60 anos mos veieulos de transporte coletivo urbano.  Sustentou o ailtor que a  norma

increpada  e  incompativel   com  o  que  disp6em  os  arts.   30,   I   e  V,   da  Constitui?ao

Federal.  De  acordo  com  sua  narrativa,  os  disposjtivos  em  questao  invadem  a  esfera

de iniciativa privativa do Chefe do  Poder Executivo e ferem os principios da separa?ao

dos  poderes  e  da  autonomia  do  Municipio.  A  tutela  de  urgencia  foi  defer]da   para

suspender a eficacia da legislac;ao conspurcada ate solueao definitiva da  demanda  (p.

51/53).  0  Presidente da  Camara  Municipal  de  Monteiro  Lobato  prestou  informag6es as

p.  66/71,  em  que  pugnou  pela  improcedencia  do  pedido.  A douta  Procuradoria-Geral

Dircta de  lnconsti[ucionalidade  n° 2094210-48.2019.8.26.0000 -Voto  nL`  5053/19
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de Justiga ofertou  parecer pela procedencia da aeao (p. 74/80).

E a relat6rio.

Pretende   a   autora,   Prefeita   Municipal   de   Monteiro

Lobato,  ver  declarada  a  inconstltucionalidade  da  Lei  n.1.704,  de  13  de  setembro  de

2018,  qLie  alterou  a  redagao  do  art.  40,Ill,  da  Lei  n.1.619,  de  01   de  agosto  de  2016,

ambas do  Municipio de  Monteiro Lobato.

Assim disp6e a legisla?ao impugnada:
''Lei n.1.704,  de  13 de  setembro de 2018

Altera  a  redagao  do  inciso  Ill,  do  paragrafo 4° da  Lei

Murlicipal  n.1.619,  de  01   de  agosto  de  2016,  que  'Disp6e  sabre  a  Organlza?ao  e

Regulamenta?ao  do  Servi?o  Pdblico  de  Transporte  Coletjvo  Urbano  de  Passageiros

por 6nibus  no  Municipio de  Monteiro  Lobato,  autoriza  a  Poder  Pdblico  a  delegar sua

execugi5o e da outras providenclas correlatas.'

Art.   1C'  -  Fica  modificado  o  inciso  Ill,  do  pafagrafo  4°

da lei em epigrafe, passando a ter a seguinte redag5o:
'111           garantir    a    gratuidade    aos    idosos    de    60

(sessenta) anos ou mais.'

Art .   2°  -   Esta   lei   entra   em   vigor  na   data   de   sua

publicag5o, revogadas as disposig6es em contfario."

lnicialmente,   cumpre   consignar   que   o   pedido   nao

comporta conhecimento quanto a suposta  incompatibilidade da norma impugnada com

a  disposto  no  art.  30,  I  e  V,  da  Constituie5o  Federal,  haja  vista  que,  nos  termos  dcis

arts.125,  §  2°,  da  CF,  e 74,  lv,  e 90,  da  Constituigao  Estadual,  o controle abstrato de

constitucionalidade  de  lei  municipal  opera-se  unicamente  em  relagao  a  Constituigao

do Estado.

Nesse   sentido   e   o   entendimento   deste   C.   6rgao

Especial:
" PARAMETRO         DE         CONSTITUCIONALIDADE.

Compatibilidade   entre   a   Lei   n°   5995,   de   08.03.16,   e   a   Lel   Organlca   Municipal.

Inadmissibilidade.  Aplicag5o  dos  artigos  125,  §  2°,  da  Constituig5o  Federal,  e  74,  VI,

da  Conslitui?ao do  Estado de  S2§o  Paulo   Precedentes.  NEio conhego  da  agao quanta

ao  parametro  apontado  LOM`  ACAO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  Lei  n°

5.995,  de 08 de mango de  2016, dispondo `sobre a garantia de prioridade de vagas em

creches e escolas ptibljcas municipais,  pr6ximas de  suas residencias,  para crlan?as e

adolescentes  pc)rfadores  de  deficiencia  fisica  e  pare  os  filhos  de  pessc)as  tambem

Direta de  lnconstitucionaliclade  nt' 2094210-18.2019  8  26.0000 -Voto n``  5053/19
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portadoras   de   deficiencia'.    Inadmissibilidade.   Competencia   legislativa   privativa   da

Uniao.  Inocorrencja.  Mat6ria  relatlva  a  protegao  a  infancia  e  a juventude.  Assunto  de

interesse  local.  Lei  se  refere  apenas  a  estabelecimentos  municipais.  InvalidagE5o  da

norma   nao   se  justifica   sob  tal  fundamento.   Vicio   de   injciativa.   Ocorrencia.   Cabe,

privativamente,   ao   Executlvo   a   lniciativa   legislativa   de   projetos   que   interfiram   na

ges[ao administrativa.  Precedentes.  Desrespeito ao principio constitucional da 'reserva

de  administra?ao'   Precedentes  do  STF`  Afronta  a  preceitos  constitucionais  (arts.  5°;

47,   incisos  11,  Xl,  XIV  e  XIX;  e  144  da  Constituigao  Estadual).  A?ao  procedente,  na

parfe  conhect.da."  (ADl  n,  2196572-36.2016.8.26.0000,  Rel.  Des.  Evaristo  dos  Santos,

j.  22.02.2017).

Nao obstante,  6 cedico que a aeao dlreta 6 informada

pelo  principjo  da  causa  de  pedir  aberta,  razao  pela  qual  o  Tribunal  nao  fica  adstrito

aos     fundamentos    jurldicos     expostos     na     inicial,     cabendo-lhe     reconhecer     a

inconstitucionaljdade da norma por fundamento nao apontado expressamente.

Em  relagao  ao  m6rito,  convem  relembrar  os  dizeres

originais  do  art.  4°,Ill,   da   Lei  n.1.619,   de  01   de  agosto  de  2016,   do  Munjcipio  de

Monteiro Lobato:
"Art.  40 -I...]

Ill ---garantir a gratuidade aos idosos de 65 (sessenta

e cinco)  anos ciu mais."

A  nova   redagao  do  dispositivo,   promovida  pela  lei

ordinaria  em  aprego,  estendeu  a  gratujdade  das  passagens  de  coletivos  municipais

aos `idosos de 60 (sessenta) anos ou mais` .

Nao    houve    indica?ao    de   fonte    de   custeio   e   foi

alterado, em prejuizo das empresas contratadas, o equilibrio econ6mico-financeiro dos

contrates   administrativos   celebrados   entre   o   Municipio   e   as   concessjonarias   do

servigo  pdblico  de  transporte  coletivo  de  passagejros,  a  que  viola  os  termos  dc>  art.

117,  capLtf,  da  CE:
"Artigo  117  -Ressalvados os casos especificados na

legisla?ao,   as  obras,   servi?os,  compras  e  alienag6es  sefao  contratados  mediante

processo   de   llcitagi5o   poblica,   que   assegure   igualdade   de  condl?6es  a  todos  os

concorrentes,  com  cl5usulas  que  estabele?am  obriga§6es  de  pagamento,  mantidas

as condig6es efetivas da  proposta,  nos termos da  lei,  o qual  somente  permitifa  as

exigencias   de   qualificag5o   tecnica   e   econ6mlca   indispensaveis   a   garantia   do

cumprimento das obrigac6es."  (g.ri.)

Direta  dc  Tiiconstitucionalidadc  n°  2094210-48.2019.8.26.0000 -Vo[o  n° 5053/19
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Ao  editar a  Lei  n.  1.704,  de  13  de  setembro de  2018,

o  Municipio  de  Monteiro  Lobato  desprezou  a  garantia  constitucional  qiie  assegura  o

eqililibrio econ6mico-financeiro do contrato administrativo, a qual imp6e a manutengao

das condle6es do pacto no curso da execueao do contrato ate seu t6rmino.

Acerca  do  tema,  6  oportuno  o  comentario  de  Mareal

Justen    Filho    no    sentido    de    que:    '`A    Le/.   adm/I/`u    expressamenfe    o    c//.re/fo    ao

restabelecimento  da  equagao  econ6mico-financeira  do  contrato,  mesmo  quando  a

ruptura    derivar    de    eventos    previsrveis,    desde    que    lmprevisiveis    sejam    suas

decomenc/.as I...]".  De  acordo  com  o  autor,  ao contratado  assiste  a  direito de "[,..I  ex/.g/.r

o  restabelecimenlo  econ6mico-financelro do  contra[o  se  e quando vier a  ser rompido.

Se   os   encargos   forem   ampliados   quantitativamente   ou   tcirnados   mais   c>nerosos

qualitativamen[e,  a  situag5o  inicial   sera   modificada.   0  mesmo  se  passar5  quando

atenuados ou amenizados os encargos do contratado |n+' . "|...i a Administra¢i5o tern o

clever de  ampliar a  remuneragao  devida  ao  particular proporcionalmente  a  majoracao

dos  encargos  verificados.  Deve-se  restaurar  a  situacao  originaria,  de  molde  que  a

particular   nao   arque   com   os   encargos   mais   onerosos   e   perceba   remuneragf5o

origlnariamente  prevista.  Ampliados  os encargos,  deve-se  ampliar proporcionalmente

a  remuneragao''.  (Comenfarios  a  Lei  de  Licitae6es  e  Contratos  Administrativos,  Ed.

Malheiros,lla edi?ao,  p.  543).

Nesse  mesmo  sentido,  ja  se  manifestou  este  Orgao

Especial em hlp6teses semelhantes:
"A9AO   DIRETA   DE   INCONSTITUCIONALIDADE

Lei n.  5.749, de 5 de abril de 2016, do Municipio de Catanduva, que concedeu  50% de

desconto  do  valor  da  tarifa  da  passagem  de  6nibus  a  estudantes  que  frequentam

cursc)s tecnicos e  proflssionalizantes,  no  Municipio de Catanduva,  Preliminar - Analise

de ofensa a dispositivos da  Lei Organica do  Munlcipio,  lnadmissibilidade. Ausencia de

parametricidade.   Vicio   material.   Ocorr§ncia.   Crla?ao   de   despesas   para   cis  cofres

pdblicos   sem   indica?5o   da   fonte   dos   recursos   necessE5rios   para   fazer   frente   ii

majoragao  do  subsidio.  Viola?5o  a  garantla  do  equilibrio econ6mico-financelro.  Dever

de  manter  as  condi?5es  do  contrato  no  curso  de  sua  execugao,  ate  seu  termlno,

Ofensa  aos  arts.  25  e  117  da  CE/89.  Vicio  formal  -Competencia  do  Executlvo  para

fixar   a    politlca    tariff.ria    de    transporfe    pilblico    -    Vicio    de    iniclatlva     A    mat6ria

regulamentada  pela  norma impugnada  insere-se no ambito da  competencia legislativa

atribuida pela Constituig5o ao chefe do Poder Executivo  Munlcipal,  por ser inerente ao

planejamento e organiza?ao do Municipio     Viola?ao aos arts  5°, 25, 47,  11, XIV e XIxj

Direta de  Tnconstifucionalidade  n°  2094210-48.2019.8.26.0000 -Voto n°  5053/'19
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120  e  159,  aplic6veis  aos  Municipios  par  forga  do  art.144,  todos  da  ConstituiG5o

Paw/isfa.   Precec/entes.   Agao   prc)cederite."   (ADl   n.   2104997-10.2017.8.26.0000,   rel.

Des.  Carlos  Bueno, j.18.10.2017).

"A?5o  Direta  de  lnconstitucionalidade.   Lei  n°  5.011,

de 02 de agosto de 2016,  do  Municipio de  Suzano.  Concessao de isen?Eio da tarifa de

transporte coletivo aos trabalhadores desempregados que buscam nova cc>Iocag2io no

mercado   de   trabalho.   Iniciativa   oriunda   do   Poder   Legislativo   local`   Inviabilidade.

Competencia   legislativa   privativa   do   Executivo.    Materia   relativa   a   admlnistragao

poblica  municipal.  Alterag5o  do  equilibrio  econ6mico-financeiro.  Direito  previsto  pela

Constituig25o paulista,  visando a  protegao do contrato administrativo e da  continuidade

do    servigo    ptJblico.    Fiscalizag5o   e    regulamenta?ao   dos   serviaps   pilblicos   s§o

atribuic6es privativas do  Poder Executlvo - Vlola?5o  a separa?5o dos poderes     Agao

procedenfe."    (ADl    n.    2175512-07.2016.8.26.0000,    rel.    Des.    Francisco   Casconi,   j.

22.03.2017).

"Dire{a    de    lnconstitucionalidade     Lei    Municipal    n®

13.207,  de 21  de outubro de 2001  que: 'disp6e sobre orienta?5o e o auxilio ao usuario

dos  6nibus  que  integram  o  sistema  de  transporte  coletivo',  da  cidade  de  Sao  Paulo.

Preliminar.    Extingao   do   feito   sem   julgamento   do   merito   pc)r   inexistir   interesse

processual,   lmpossibilidade.  Cclndj?5o  da  a?21o  se  faz  presente.   Vicio  no  processo

legislativo lastreado em parametros constjtucionais.  Vicio formal e material   Existencia.

Materia relativa  a  Adminlstra?5o Municipal,  de  lnlc;iativa  reservada ao Chefe dci Poder

Executivo.   Vicio  de   iniciativa  e   violagao   ao   principio  da   separagao   dos  Poderes.

Interferencia    diretamente    na    manuteng5o   do    equil(brio   econ6mico-financeiro   do

contrato  administratlvo  firmado entre  o  Poder  Pilblico  e  as  empresas  pres[adoras  do

servi?o  de  [ransporte.  Afronta  aos  arfjgos  50:   47j   incisos  11,  XIV  e  XVIIlj  e  144,  da

Constitui?5o  Estadual.  Mcidula?ao de  Efeltos.  Necessidade.  Lei que vigora  ha  15 anos.

Presentes  os  requisitos  destinados  para  avaljar  a  lmprescindibilidade  dos  efeitos  da

declara?ao.   Raz5es  de  seguranpe  juridica  ia   bastariam  a  justiflcativa    Excepcjonal

interesse social  plenamente demonstrado.  Gestao  Municipal devefa conduzir eventual

transformag5o  na  forma  de  prestag5o  do  essencial  servi€o  poblico  de  transporte,

ajustando-se  a  nova  realidade  emanada  dessa  declaragao  de  inconstltucionalidade,

sem  que  da  mudanQa  decorra  prejurzo  a  popula?5o.  Efeito  da  declaracao  a  produzir-

se  com  o  t6rmino   120  dias,  contados  da  data  deste  julgamento  colegjado.   Agao

/.Lt/gada  procedente,  com  moc)u/agao  de  efet'tos."  (ADl  n.  2126725-44.2016.8.26.0000,

rel.  Des.  Pericles  Piza, j.  07.06.2017).
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Coma   se   ve,   6   irrecusavel   o   reconhecimento   da

incompatibilidade   da   legislagao   municipal   impugnada   com   o   artigo   117,   capLif,   da

Constituipao  Estadual,  razao  pela  qual  deve  mesmo  ser  declarada  inconstitucional  e

suprimida do ordenamento juridico.

Ante  o  exposto, julga-se  procedente  a  aeao  para  o

fim  de  declarar a  inconstitucionalidade da  Lei  n.1.704,  de  13  de  setembro de 2018,  do

Municipio de Monteiro  Lobato`

ANTONlo CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR

Direta de lnconslitucionalidade n° 2094210-48.2019.8.26 0000 -Voto n° 5053/19
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Registro: 2018.0000963664

ACORDAO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade n° 2120167-22.2017.8.26.0000, da Comarca de Sao Paulo, em

g£#k&r|ifNF[Ec[]TpoA¥D|!ET[p€ap#TE:plQUETE,er6upREsiDENTEDA

ACORDAM, em Orgao Especial do Tribunal de Justiga de Sao
Paulo, proferir a seguinte decisao: "JULGARAM A ACAO PROCEDENTE EM
PARTE. V.U.", de conformidade com o voto do Relator. que integra este ac6rdao.

0 julgamento teve a participaeao dos Exmos. Desempargadores
ARTUR MARQUES (Presidente), EVARISTO DOS SAl`TOS, MARCIO
BARTOLI, JOAO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONl, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO. FERRAZ DE ARRUDA, SALLES ROSSI,
RICARDO ANAFE. ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS,
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, PINHEIRO FRANCO, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES E FERREIRA
RODRIGUES.

Sao Paulo, 5 de dezembro de 2018.

PERICLHS PIZA
RELATOR

Assinatura Eletr6nica
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Direta de Inconstitucionalidade n° 2120167-22.2017.8.26.0000
Autor: Prefeito Municipal de Piquete
Reu: Presidente da Camara Municipal de Piquete
Comarca: Sao Paulo
Voto n° 35.812

DI RETA       DE       IN CON S TITU CIONALIDADE.       Lei
Municipal    n°   2.040/2017    que   "Institui    no    ambito    do
Munici'pio de Piquete  o  Passe Livre no Transporte Ptiblico
Coletivo  aos  idosos  a  partir de  60  anos  e  ds  pessoas  com
invalidez permanente,  incapacitadas para o trabalho, revoga
a  Lei   Municipal   ]080/85   e   da  outras  providencias",   da
cidade  de  Piquete.  Alegado  vicio  de  iniciativa.  Violado  o
principio   da   separagao   de   poderes.   Materia   relativa   a
Administracao Municipal, de iniciativa reservada ao Chefe
do   Poder  Executivo  -  Vicio  de  iniciativa  e  violapao  ao
principio  da separagao  dos  Poderes.  -  Violagao  aos  artigos
5°,   47,   incisos   11,   XIV  e  XVIII,   e   144`   da   Constituj9ao
Estadual.  0 caput do  artigo  5° 5 constitucional  pois {rata de
materia   correlata.   Ausencia  de   aumento   de   despesas   ao
erdrio  ptlblico  neste ponto. Norma de cunho  administrativo
-  Agao parcialmente pTocedente.

I   -   Trata~se   de  Agao   Direta   de   lnconstitucionalidade

ajuizada   pela   Prefeita   do   Municipio   de   Piquete   visando   declaragao   de

inconstitucionalidade da Lei n° 2.040,  de  15  de maio de 2017  que  "J#sJz./„z. 72o

&mbito   do   Muhicipio   de   Piquete   o   Posse   Livre   no   Transpor{e   Pdblico

Coletivo   aos   idosos   a   partir   de   60   anos   e   ds   pessoas   corn   invalidez

permanente,  incapacltadas para o trabalho, revoga a Lei Municipal  1080/85

e dd outras providencias " .

Argumenta-se, em sintese, que o ato impugnado encontra-

se   eivado   de   vieio   de   iniciativa,   porquanto   a   lei   proveniente   do   Poder

Direta de Inconstitucionalidade  n° 2120167-22.2017  8.26.0000  -Voto n' 35 . 812
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Legislativo  disp6e  sobre  mat6ria  atinente  ao  transporte  coletivo  municipal,

mat6ria tipicamente da incumbencia administrativa.  Sustenta-se a violagfro do

principio  da  separagfo  dos  poderes   e  a  atribuigao  privativa  do  Chefe  do

Executivo de dispor sobre a organizaeao e o  fincionamento da administragao

pdblica,  al5m  de  afetar  o  equilforio  econ6mico-financeiro  do  contrato  de

concessao  de transporte coletivo,  desrespeitando o  que preceituam os  artigos

25,120,144 e  1769 inciso I. todos da Constituig5o Estadual.

0      pedido      liniinar      foi      deferido      suspendendo

integralmente  a  Lei  n°.   2.040,  de   15   de  maio  de  2017  do  Municipio  de

Piquete. (cf.  fls. 28/32).

0    Procurador-Geral     do    Estado    declarou    faltar-lhe

interes.se na defesa do ato impugnado, por tratar-se de mat6ria exclusivamente

local (fls. 39/40).

A     Camara     Municipal     de     Piquete,     n5o     obstante

regularmente intimada, deixou de Drestar informac6es (cf. certidao de fl. 45).

Encaminhados  os  autos  a  douta  Procuradoria  Geral  de

Justica,  emitiu parecer no  sentido  de julgar parcialmente procedente  a a¢o,

alegando    que    o    cqpz4r    do    artigo    5°    da    Lei    impugnada    nao    possui

incoustitucionalidade,   ja   que   nao   se   vishmbra   incoustitucionalidade   na

criacao de prioridade para embarque e desembarque de idosos e pessoas com

invalidez permanente para o trabalho (cf. fls. 48/59).

Ap6s,     a     Camara    Municipal     de     Piquete,     prestou

Direta de Inconstitiicionalidade n° 2120167r22.20 I 7.8.26.0000  -Voto n° 3 5.812
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informag6es  tardiamente,  alegando  a  constitucionalidade  da  lei  impugnada,

diz.endo cpe "a edi?ao por iniciativa parlamentar da lei ora inpugl'iada ndo

fare as competGncias previstas no artigo 61  da Constitui¢ao Federal, vez que

nao  se  trata  de  urn  assunto  que  seja  de  compet€ncia  origindria  do  Poder

Executivo"  a qua  "6  inpr6prio aftrmar-se que a roferida lei estaria criando

urn  desequilibrio  coritratual,  vez  que  este  ndo  pods  ser  tratado  de  forma

abstrata e decorrente de iriera suposigdd9 (fie. 62/65).

ri o relat6rio.

TI     Consoante os ponderaveis fundamentos langados pela

exordial, de rigor o reconhecimento da inconstitucionalidade tao somente dos

artigos  |°, 20, 3°, 4° e paragrafo inico do artigo 5°, da Lei Municipal 2.040, de

15  de  maio  de  2017,  do  Municipio  de  Piquete,  que  "J#sfztwz.  72o  a;77bz.fo  c7o

Municipio  de   Piquete  o  Passe  Livre  no  Transporte  Pdblico  Coletivo  aos

idosos   a   partir   de   60   anos   e   ds   pessoas   com   invalidez   permanente,

incapacitades para o trabalho, revoga a Lei Municipal  1080/85  e dd outras

provz.c7G;7cz.czs ",  mos seguintes termos:

Art.     1°    Fica    instituida    a    gratuidcide    de    passagem    nos

transportes pdblicos coletivos aos idosos, a partir dos 60 anos

de  idade,  no  dml)ito  do  Municipio  de   Piquete,  denominado

Passe Livre Gratidao.

Pardgrafo   tinico.   Para   terem   direito   ao   Livre   Acesso   aos

veiculos   que   comp5em   o   Sistelna   de   Transporte   Pdblico

Djreta de  [nconstitucionalidade n° 2 I 20167-22.2017.8.26.0000 -Voto  n°  35 . 8 I 2
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Coletivo,    os    idosos    deverdcl    apresentar    documento    de

identificacdo  oficial  com foto,  nao  sendo  extensivo  o  direito

ao acompanhante.

Art.  2° Fica lamb6m instituida a gratuidade de passagem nos

{ransportes   ptiblicos   coletivos   no   dmbito   dcl   Municipio   de

Piquete    as    pessoas    que    possuam    irrvalidez    permanen{e

incapacitante para o trabalho.

Art.    3°   Fica   alterado   o   inciso   Ill   do   ar[igo   4°   da   Lei

Municipal

Ordindria n° 2011  de 27  de fevereiro de 2015

Art.   4°   Os   cus{os   provenientes  da  concessao   do  beneficio

serao visto ct]mo parte  integrante  do preco da tarifa vigente.

ndo  sendo  permitida  a  sua  alteracao  em  razdo  do  beneftcio

criado por esta lei.

Art.     5°    As    empresas    de    [ransportes    coletivos    urbano

assegurardo prioridade ao idoso e ao irrvdlido permanente rio

embarque  e  desembarque  no  6nibus  de  todas  as  linhas  do

munictpio.

Pardgrofo tinico.  Os ponlos  de  acesso  ao  transporte  cole[ivo

de     passageiros     deste     municipio     devem     con{er     placas

alertando   sobre   a   prioridade   as   pessoa,s   mencioyiadas   no

caput  para  embarque  e  desembarque  nos  coletivos  e  para  a

utilizacdo dos assentos.

Dircta de  lnconstitucionalidade n° 2120167-22.2017.8.26.0000  -Voto n° 3 5.812
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Art` 6° 0 Poder Executivo Municipal ira regulamen[ar esta lei

no  prazo  de  60  (sessenta)  dias  a  coutar  de  sua publica¢do,

especificando as providGncia\s a serem adotadas pela empresa

concessiondria de  servi€o urbano  de  transporte pdblico para

fins de alendimento a presente lei.

Art.  7°  Esta  Lei  enlra  em  vigor  na  data  de  sua  publica€do,

ficando revogadas as disposi¢6es em contrdri(), especialmente

a Lei  Municipal n°  1.080 de 09 de janeiro de  1985.

Pela  leitura  dos   dispositivos,   verifica-se   que   a  norma

versa sobre mat6ria inerente a atividade tipica do Poder Executivo, qunl  seja,

organizacao administrativa.

Com    efeito,    ao    editar   a   norma    ora    guerreada,    o

Legislativo  criou  obriga¢o  a  Administragfro,  de  forma  a usuxpar,  ainda  que

indiretamente. fung6es que nao the competem, vez que tal materia diz respeito

a organizaeao de prestafao de urn servi¢o pribLico municipal, que deve ser

realizada pelo pr6prio Poder Executivo.

Nesse  exato  sentido  exprica  a  doutrina  de  Hely  Lopes

Meirelles   quando   aponta  que   "cz   erecztpGo  cZ2s   obrcrs  e  Jen;Z\pos  pczb/ieos

municipais   estd   sujeita,   portanto,   em   toda   sua  plenitude,   a  direqdo   do

prefeitc),  sem  interferencia da C6mara,  tanto no  que  se refere  ds  atividades

internas  das  repar{iq6es  da  Prefeitura  (servigos  burocralicos  ciu  t6cnicos)

I)jreta dc  lnconstitucional idade  n° 2 I 20167-22.2017.8 .26.0000 -Voto  n°  35.812
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quan{o  ds  atividades  exterrras  (obras  e  servigos  ptiblicos)  que  o  Munictpio

recr/I.zcz  e p6e  a c7z.spofz.€fro c7cz co/efz.vz.c7czc7e "  (Direito Municipal Brasileiro,  10a

Edigao, Malheiros Editores, pag. 5 77).

Em  que  pese  ser  relevante  a  preocupacao  da  Camara

Municipal,  no  caso  em aprego,  a  criapao  da norma juridica  se  deu com total

desrespeito as regras constitucionais estaduais.

A  iniciativa do Legislativo  importou em violapao  frontal

ao   texto   constitucional   que   consagra   a   separapao   dos   poderes   estatais,

previstos no  art.  5°, art.  47,11,  XIV e XVIII,  e art.  144, todos da Constituigao

deste Estado. Vejamos:

Artigo    5°    -    Sao    Poderes    do    Estado,    independentes    e

harm6nicos entre  si, o Legislativo, o  Executivo e o Judicidrio

Artigo  47  -  Compete  privativamen[e  ao  Governador.  al6In  de

outras atribuic6es previslas nesta Conslituicao:

'. . .'

11   -   exercer.   com   o   auxilio   dos   Secretdrios   de   Estado`   a

direcao superior da administracdo estadual`.

(../

XIV  -  pra{icar  os  demai,I  a[os  de  administra¢do,  nos  limites

da compel6ncia do Execuliro;

r../

XVIII  -  errviar a Assembleia  Legislativa projeto de lei  sobre  o

regime de concessao ou permissao de servicos pdblicos.

Direta de  lnconstitucionalidede  n° 2120167-22.2017.8.26.0000 -Voto  n°  35 . 812
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Artigo    144    -    Os    Municipios,    com    aut()nomia    pol{tica,

legislativa,  administrativa  e  financeira  se  auto-orgahizardo

par  lei   org&nica,   atendidos  os  principios  eslabelecidos   na

Conslitui¢do Federal e nesla Constitwicdo.

0 ato normativo impugnado. de iniciativa parlamentar, ao

dispor  sobre  a  isen¢fio  de  tarifas  mos  transportes  pdblicos  aos  idosos  a

partir de 60  anos  e as  pessoas com invaLidez permanente.  incapacitadas

para  o  tl.abalho, revelou-se verticalmente  incompativel  com  o  ordenamento

constitucional por violar o Principio da Separagao de Poderes:  o qual consiste

em  distinguir  tres  fung6es  estatais,  quais  sejam,  1egislapao,  administracao  e

jurisdicao, as quais devem ser atribuidas a tres 6rgaos aut6nomos entre si, que

as exercerao com atividade tipica.

Referido  sistema  foi  esbogado,  pela  primeira  vez,  por

Arist6teles,  na  obra  "Politica",  tendo  sido  detalhado posteriormente por John

Locke, no "Segundo Tratado do Govemo Civil", que tamb5m reconheceu tres

fun€6es distintas,  sendo,  finalmente,  consagrado na obra de Montesquieu,  "0

Espirito  das  Leis"  -  a  quem  devemos  a  divisao  e  distribuigao  cldssicas  -,

tornando-se     principio     fundamental     da     organizapao     polftica     liberal,

transformado  em  dogma pelo  artigo  16  da Declara9ao Francesa dos Direitos

do Homem e do Gdadao, de  1789, encontrando previsao no artigo 20 da nossa

Constituicao  Federal  (in  Direito  Constitucional,  27a  ed.  Editora  Atlas.  Sao

Direta de  lnconstitucionaljdade  n° 2120167-22.2017, 8.26.0000  -Voto nQ 35 . 812
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Paulo, 2011  p. 424).

0  principio,  ademais,  5  constituidor  de  verdadeira  base

harmonica  da  atuapao  dos  Poderes,  os  quais,  pelo  seu  intermedio,  atuam

segundo  urn  sistema  de  freios  e  contrapesos  (.`checks  and  balances'.),  em

controle reciproco, visando a manuten¢ao do equilibrio tripartite.

Insta     consignar     que     a     adogao     das     providencias

necessdrias   a   administragao,   e   gestao   de   servieos   priblicos   municipais   6

mat5ria  tipica  do  Poder  Executivo,  a  quem  compete  dispor  sobre  a  melhor

forma da utilizagao e destinagao de despesas e receitas de seu Erdrio, a teor do

disposto mos incisos 11 e XIV do artigo 47 da Constituigao Estadual.

Ademais,  os  artigos  120  e  159  da  Constituicao Estadual

preveem:

Artigo   120   -  os   servi€os  pthlicos   serdo  remunerados  par

larifa previalnente fixada pelo 6rgao executivo competente, na

forma que a lei estabelecer.

Artigo  159  -A  receita  ptiblica  sera  consti{ulda  por  tributos,

pregos e outros ingressos.

Pardgra`fo   inico   -   Os   pre€os   pud)licos   serdo  fixados  pelo

E:xeculivo,     observadas     as     normas     gerais     de     Direito

Financeiro e as leis atinentes a esp6cie.

Dessa forma. ao prever a competencia do 6rgao executivo

Dircta de lnconstitucionalidade n° 2120167,22.2017.8.26.0000  -Voto  n° 3 5.812
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para a fixagao de tarifas,  a Constituigao Estadual incluiu alterag5es,  iseng5es,

etc.,  e,  assim,  a  isene5o  de  tarifa  por  ato  normativo  do  Poder  Legislativo,

como  ocorreu  ;.77  caL5zt,  viola a clausula da separagao  de poderes  constante  do

art. 5° da Constituigao Estadual.

Na    organizapao    politico-administrativa,    o    municipio

apresenta   fung6es   distintas.   0  prefeito   (chefe   do   Poder  Executivo)   5   o

responsa`Jel pela fungao administrativa, que compreende, dentre outras coisas,

o planejamento, a organizagao e a diregao de servigos ptiblicos, enquanto que

a   fungao   bfsica   das   Camaras   Municipais   (Poder   Legislativo)   e   legislar,

editando normas gerais e abstratas que devem pautar a atuag5o administrativa.

No   presente   caso,   a   Camara   dos   Vereadores   nao   se

limitou a observar sua autonomia. Ao contrdrio, extrapolou aos limites de sua

atividade  tipica,  porquanto  criou  norma  de  natureza  organizacional  da

Administra€ao  Priblica,  o  que  configura  indevida  ingerencia  na  esfera  de

atuagao do Poder Executivo.

Sobre tema semelhante este Colendo Orgao Especial ja se

manifestou:

"Acfio        DIRETA        DE        INCONSTITUCIONALIDADE

AJUIZADA     PELO     SINDICATO     DAS     EMPRESAS     DE

TRANSPORTE URBANO DE  PASSAGEIROS DO INTERIOR

DO    ESTADO     DE    SAO    PAULO    -    INTERURBAN()    -

LEGITIMIDA DE             AD            CAUSAM            ATIVA             -

RECONHECIMENTO   -   INTELIGENCIA   DO   ARTIGO   90,

INCISO    V,     DA    CONSTITUIcfio    ESTADUAL    -    ATO

Direta de  lnconstitucional idade n° 2120167-22.2017.8.26.0000  -Voto n° 35.812 10
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NORMATIVO   QUESTIONADO   QUE   REGULAMENTA   0

TRANSPORTE      COLETIVO      DE      PASSAGEIROS      EM

MUNIcjpIO   INTEGRANTE   DA   BASE  TERRITORIAL   DO

SINDICATO        REQUERENTE        -        EXISTENCIA        DE

PERTINENCIA     TEMATICA     E     INTERESSE     JURjDICO

ENTRE        AS        FINALIDADES        ESTATUTARIAS        DO

REQUERENTE       E       0       CONTEUDO       DA       NORMA

QUESTIONADA    -    PRELIMINAR    REJEITADA".     "Acfio

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -EMENDA A LEI

ORGANICA   N°   026,   DE   06   DE   JUNHO   DE   2018.   DO

MUNICIPIO     DE     TATU1,     QUE     DISPOS     SOBRE     A

GRATUIDADE   NO   TRANSPORTE   COLETIVO   PtiBLICO

URBANO A  PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR

A 60  (SESSENTA)  ANOS -SERVICO  PUBLICO DELEGADO

MEDIANTE CONCESsfio  OU PERMISsfio,  INCUMBINDO

AO    PODER    EXECUTIVO    A    SUA    FISCALIZACAO    E

REG U LAMENTA cf io           -           ATO           TI P IC O           D E

ADMINISTRAcfio,    CUJO    EXERcjcI0    E    CONTROLE

CABEM        AO        PREFEITO        -        USURPAcfio        DA

COMPETENCIA    PRIVATIVA    DO    CHEFE    DO    PODER

EXECUTIVO LOCAL - DIPLOIA NORMATIVO, ADEMAIS,

PASSIVEL         DE         INTERFERIR        NO         EQUILIBRIO

ECONOMICO-FINANCEIRO        DO        CONTRATO        DE

CONCESsfio     -     VIOLAcfio     AOS     PRINCIPIOS     DA

SEPARACAO     DO,S     PODERES     E     DA     RESERVA     DE

ADMINISTRAcfio    -    AFRONTA   AOS   ARTIGOS    5°,    47,

INCISOS  11,  XIV,  XT/Ill  E  XIX,  LETRA  'A',119,120,144  E

159,   PARAGRAFO   tiNICO,   TODOS   DA   CONSTITUIcfio

ESTADUAL  -  INCONSTITUCIONALIDADE  DECIARADA  -

Acjdo  PROCEDENTE.   "0  Execulivo  goza  de  au[onomia  e

independencia   em   rela€do   a   Cdmara   Municipal,   que   ndo
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podem ser vloladas mediante elabora¢do legislativa que tenha

par  escopo   impingir  ao  Prefeito  o  que  deve   ser  feito  em

lermos   de   administra¢do   pdblica".    "Os   serviqos   ptiblicos

delegados` lal como ocorre na hip6tese do transporte coletivo

urbano.  esldo  sujeilos  a  regulamenta¢do  e  fiscaliza§Cio  pelo

Poder     Pdblico     e     sdo     remuneredos     mediahie     tarif;a

previamente  fixada  pelo   6rgdo   executlvo   compe[ente,   nos

lermos dos  artigos  119`  120  e  159, pardgrofo  inico.  todos  da

Constituif do  Estadual,  levando-se  em  contu,   dentre  outros

fatores,   o   cus[o   de   manu[en¢do   do   sistema".   "Ofende   a

denominada    reserva   de   administra¢do,   decorrancia   do

contetido  nuclear  do  principio  da  Separacdo  de  Poderes,  a

isencdo  de  tarifa  de  transporte  coletivo  concedida  por  ato

normativo  de origem parlamentar, suprimindo  do Chefe do

Poder   Executivo   a   prerrogativa   de   conduzjir   a   polltlca

remunerat6ria       de       servico       ptiblico".       (Direta       de

Inconstitucionalidade   2148893-69.2018.8.26.000,      Relator

Renato Sartorelli, j. I 7/10/2018) Grifo nosso`

Acfio      DIRETA      DE      INSCONSTITUC]ONALIDADE     -

NORMA   MUNICIPAL,   DE   INIcljITIVA   PARLAMENTAR,

QUE      ESTENDE      GRATUIDADE      DO      TRANSPORTE

COLETIVO   MUNICIPAL   AOS   IDOSOS   ENTRE   60   E   65

ANOS  DE  IDADE  -  VICI()  DE  INICIATIVA  -  USURPACAO

DE    COMPETENCIA    DO    CHEFE    DO    EXECUTIVO    -

CRIAC;fro     DE     DESPESAS     SEM    PREVIA     DOTAcfio

O RCAMEN TARIA            -             IN C ONSTIT UC IONALIDAD E

RECONHECIDA.   I.  Porque  constatados  vicio  de  iniciativa,

ausencia de previsdt) or¢ament&ria para as despesas que cria

e usurpacdo da prerroga{iva exclusiva do Poder Executivo de
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perquirir   da   coi'rveni6ncia   e   oportunidade   da  extensdo   da

gratuidade   do   servico   de   iran;sporte   coletivo,   6   caso   de

procedencia  desta  a€ao  para,  com  efeilo  ex  lunc,  declarar

inconstitucional  a  Emenda  n"  35,  de  19  de  outubro  de  2010,

que   al{erou   a   Lei   Orgdnica   do   Municipio   de   Ferraz   de

Vasconcelos,   com  fulcro   nos   artigos   5°`   25   e   47,   11,   da

ConLs(ituicao   do   Estado   de   Sdo   Paulo,   2.   Ac5o   julgada

I)roceden{e        (Direta        de        lnconstilucionalidade        n.a

0052667-80.2011.8.26.0000,    Re[alor:    Artur    Marques,    j.

14/12/2011)

A16m  disso.  a  lei  em  comento  interfere  claramente  no

regime juridico  de  concessao  do  servi€o  ptiblico  de  transporte  municipal  de

passageiros,   mat6ria   afeta  privativamente   ao   Chefe   do  Poder  Executivo,

podendo afetar o equilibrio econ6mico-financeiro do contrato de concessao de

transporte coletivo.

Ainda,  sustentando  esse  entendimento,  a  Suprema Corte

possui  precedentes  no  sentido  de  que  sao  incompativeis  com  a  Constituigao

Federal,   diplomas   normativos   de   iniciativa   parlamentar   a   versarem   a

instituigao   de   beneficio   tarifario   no   acesso   a   servieo   ptiblico   concedido,

considerada  interferencia  indevida  na  gestao  do  contrato  administrativo  de

concessao,  tema reservado  ao Executivo, sob pena de  ofensa ao principio  da

separagao    e    harmonia    dos    Poderes.    (Agravo    regimental    no    recurso

extraordinario  com agravo n° 929.591,  Segunda Turma,  relator ministro Dias
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Toffoli,  com  ac6rdao  publicado  no  Dialio  da  Justiga  de  27  de  outubro  de

2017).

Por   outro    lado.    conforme   bern   salientou   a   Doutra

Procuradoria  de  Justiga,  o  cap"/  do  artigo  50  da  lei  impugnada  nao  possui

inconstitucionalidade,  uma vez  que  a cria€ao  de  prioridade  para embarque  e

desembarque  de  idosos  e pessoas  com  invalidez permanente para o trabalho

mos transportes pdblicos nao violam a Constituicao Estadual.

Conforme  precedente  do  Supremo  Tribunal  Federal,   a

concessao de prioridade para embarque e desembarque para certas categorias

de  usuarios  do  servigo  ptiblico  de  transporte  coletivo  urbano  consiste  em

materia de iniciativa legislativa comum ou concorrente (STF, RE 573.040-SP,

Rel.  Min. Dias Toffoli,  29-11-2011, DJe 06-12-2011).

Ademais,      o      Douto      Procurador     bern     relembrou

entendimento deste Relator, em urn recente julgado:

Acfio     DIRETA     DE     INCONSTITUCIONALIDADE.     Lei

Municipal  n°  13.659,  de  21  de  outubro  de  2015  que:    disp6e

sobre   a   parada   livre   para   desembarque   de   usudrio   do

transpor[e     coletivo     de     Ribeirdo     Preto     e     dd     outras

provid6ncias.          Aus6ncia         de         vicio         formal          de

inconstitucionalidade   por   usurpa¢do   de   compe{6ncia   e   de

ofensa  ao  principio  de  separaqdo  de  poderes.  Lei  municipal

que   trata   de   mat6ria   correlata    Aus6ncia   de   aumento   de
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despesas  ao  erdrio  ptiblico.  Norma  de  cunho  adminis{ralivo

em consondncia c(im a Constituicdo Estadual e Federal. A¢do

julgada       improcedente       (TJSP,      ADI       n.       2004568-

69.2016.8.26.0000, Rel. Des. P4ricles Piza, DJe 30-05-2016).

De  outro modo,  o paragrafo iinico do artigo  5° da lei  ora

impugnada,   ao   prever   a   instalagao   de   placas   mos   pontos   de   acesso   ao

transporte coletivo de passageiros, informando sobre a prioridade das pessoas

mencionadas,  viola a reserva da Administragao,  por  ser tipico  ato  de  gestao,

que  prescinde  de  edicao  de  lei,  ainda  que  de  iniciativa  do  Chefe  do  Poder

Executivo, em ofensa ao art. 47, XIV, da Constituigao Paulista.

Assim,   desnecessarios   maiores   achegos   para   concluir

pela   parcial   procedencia   desta   agao   direta   de   inconstitucionalidade   por

evidente    vicio    de    iniciativa    e    ofensa    ao    principio    da    separagao    e

independencia dos poderes.

Ante   o   exposto,   pelo   meu   voto,  julgo   parcialmente

procedente  o pedido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos  1°,  20,

3°,  4°, pafagrafo tinico do artigo  5°,  da Lei  n° 2.040,  de  15  de maio  de 2017,

do municipio de Piquete.

PERICLES PIZA

Relator
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Veto Parcial n° 001/2020

EMENT^-.  Veto  parcial  aos aut6grafos da

Lei   n°   6.322/2019,   que   institui   subsidio

tarifario ao transporte coletivo municipal de

passageiros.   Inconstitucionalidade  formal.

Acolhimento    do    Veto.     Considerag6es.

Efeito   pratico.   Lei   Federal   n°   10.741/03.

Estatuto do ldoso.

DESPACHO

ADrovo o parecer de n° 002 -RRV -SAJ -01/2020

(fls.11/13) por seus pr6prios fundamentos.

0  veto  parcial  aposto  pelo  Excelentissimo  Senhor

Prefeito,  comporta  ACOLHIDA  pelas  s6lidas  raz6es  trazidas  no  parecer ora

aprovado,  devidamente corroboradas pelos recentes julgados do Tribunal de

Justiga de Sao Paulo sobre o tema.

Todavia,    destaco    relevante    aspecto    pfatico    da

mat6ria  em  apreeo,  pois,  com  o  eventual  acolhimento  de  veto  em  questao,

somente maiores de 65 anos - por force do Estatuto do ldoso - terao direito

a gratuidade.

Isso  porque o artigo  39,  do  Estatuto do  ldoso assim

disp6e:

Art.  39.  Aos  maiores  de  65  (sessenta e  cinco)  anos  fica

assegurada    a    gratuidade    dos    transportes    coletivos

pdblicos  urbanos  e  semi-urbanos,  exceto  mos  servicos
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seletivos   e   espeeiais,   quando  prestados   paralelamente

aos serviaps regulares.

§   1°  Para  ter  acesso  a  gratuidade,  basta  que  o  idoso

apresente qualquer documento pessoal que face prova de

sun idade.

§ 2° Nos veiculos de transporte coletivo de que trata este

artigo,   serao   reservados    10%   (dez   por   cento)   dos

assentos para os  idosos,  devidamente  identificados  com

a placa de reservado preferencialmente para idosos.

§  3° No caso  dos pessoas  con.preendidas na faixa

etdria  entre  60  (sessenta)  e  65  (sessenta  e  cinco)

anos,  ficard  a  crit6rio  da  legislacdo  local  dispor

sobre  as  condic6es  para  exerctcio  da  gratuidade

nos  meios  de  transporte  previstos  no caput deste

artigo.

Portanto,  resta  claro  que  a  gratuidade  as  pessoas

compreendidas  na  fain[a  etaria  entre  60  (sessenfa)  e  65  (sessenta  e  cinco)

anos,  depende de  Lei  Municipal  Dara ser concedida,  o que  inexistira com

eventual acolhimento do veto.

Feitas   tais

Proposituras para prosseguimento.

Jacarei, 0

Jorge Alfredo

Secretario-

nsiderae6es,    remeto   ao   Setor   de

eiro de 2020.

edes Campos

iretor Juridico
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