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Referente: Veto Total  n°. 002/2021

Autoria:  Prefeito  Municipal  lzaias Jos6  de  Santana

Autoria do projeto vetado: Vereador Paulinho dos Condutores

Assunto    do    projeto:    Veto    Total    ao    aut6grafo    da    Lei    n°.    6.394/2021    que    torna    obrigat6ria    a

disponibiliza€ao  de  int6rpretes  de  Lingua  Brasileira  de  Sinais-  Libras  em  estabelecimentos  de  sadde  do

Municipio  que especifica.

PARECER N°  167.1/2021/SAJ/METL

Ementa:  Veto  Total   ao   aut6grafo   da   Lei   Municipal.

Lei     Municipal.     Torna     obrigat6rio     int6rprete     em

LIBRAS   nos  estabelecimentos   de   sadde.   Ofensa   ao

Principio  da   Reserva  de  Administra€ao  e  Separa¢ao

dos   Poderes.   Considera€6es.   Concordancia   com   o

veto.

I.         DO RELATORIO

1.        Trata-se  de  veto  total  ao  aut6grafo  da  Lei   n°  6.394/2021,

aposto  pelo Ilustre  Senhor  Prefeito  do  Municipio  de Jacarei Izaias Jos6  de  Santana  em

rela¢ao a  Lei  de autoria  do  nobre Vereador Dr.  Paulinho dos Condutores.

2.        Em  suma,  o  sr.  Prefeitojustificou  o  veto  citando  o  principio

da  Separacao  dos  Poderes,  aumento  dos  custos  da  Administracao  Municipal  com  o

'`servi€o  proposto",  ausencia  de  estimativa  de  lmpacto  orcamentario,  nao  indica€ao  da

dota€ao  orcamentaria,  e  interferencia  na  atividade  econ6mica  (principio  constitucional

da    livre    iniciativa    privada),    ou    seja,    segundo    a   justificativa    a    Lei    cont6m    "v`cio

decorrente de  inconstitucionalidade  material, formal  e ausencia  de interesse  pdblico".

3.         Eo  breve  relat6rio.  Passamosaanalisee  manifestacao.

`     `,.
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11.       DA FUNDAMENTActo

1.        I".cialmente,  vale  mencioner  que  projeto  de  lei  semelhante

(anexo)  esta  em  tramitagao  na  Camara  Municipal  de  Sao  Paulo,  sendo  que  o  parecer

exarado   pela   Comissao   de  Constituig5o  e  Justiga  daquela   Casa   de  Leis  (em  anexo)

entendeu   pela  prevalencia  do  Estatuto  das  Pessoas  com   Deficiencia  (Lei   Federal  n°.

13.146/2015).

2.        Corroborando     este     entendimento,     esta     Secretaria     de

AAssuntos Juridicos tamb6m  entendeu  que o  projeto  de  lei  estava  em  consonancia  com

o  Estatuto  das  Pessoas  com  Deficiencia  (Lei  Federal  n°.13.146¢015),    Decreto  Federal

n°.  5.626, de 22 de dezembro de 2005,  Constituicao  Federal,  Lei  Organica  do  Munic{pio

(Lei 2761/90) e  Regimento lntemo desta Casa  de  Leis.

3.        Entretanto,    devemos    fazer    referencia    ao    acordao    de

improced€ncia  na Ac5o  Direta  de Inconstitucionalidade  n°.  2214343-56.2018.8.26.0000

fern    anexo),     em     aue     nao     foi     considerado     inconstitucional     dispor    sobre     a

obrigatoriedade   das    agencias    bancarias,    shopping    centers   e    supermercados    do

Municipio  a  disponibilizacao  de  profissional  capacitado  em  Lingua  Brasileira  de  Sinais-

LIBRAS.

4.        Logo,     a    argumento    do    llustre     Prefeito    Cue    referida

obrigatoriedade  causa   interfer€ncia   na  atividade  econ6mica   (principio  constitucional

da  livre  iniciati\/a  privada) auando cita os  hospitais  privados  mostra-se rechacado.

5.        Vale  expor  a  apelacao  civel  n°.1005785-48.2014.8.26.0233

(anexo),  que  aduz  "  („.)  a  Lei  n°.13.146A015  que  instituiu  o  Estatuto  da  Pessoa  com

Deficiencia,  nao  tomou  obriaat6ria  a  necessidade  de  toda  Administracao  contar  com

int6rDretes  habilitados  (...)".
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6.        No  entanto,  a  Le.I   Federal   n°.10.098/2000  disp6e  em  seu

0 Poder Pdblico promovera a elimjna€5o de barreiras
na    comunica€ao    e    estabelecera     mecanismos    e
alternativas    tecnicas    que    tornem    acessiveis    os
sistemas  de   comunica€5o   e   sinalizacao   as   pessoas
portadoras de deficiencia sensorial e com  dificuldade
de   comunica€ao,   para   garantir-lhes   a   dil.eito   de
acesso  a  informa€ao,  a  comunica{5o,  ao  trabalho,  a
educacao,  ao  transporte,  a  cultura,  ao  esporte  e  ao
lazel..  (g.n)

7.        Com  relacao  a  alegacao  do  aumento  de  custos  que  esta  Lei

acarretaria,  devemos  esclarecer que  existem  diversos  cursos gratuitosT,  alguns ate  com

certificado,  a que nao geraria Onus  para a Administracao.

8.        Em  que  pese  na  lei  aprovado  nao  ter  constado  acerca  da

ausencia   de   indicacao   da   fonte   de   custeio,   a   titulo   exemplificativo,   na   ADIN   n°.

2.227.537.55.2020.8.26.0000   foi   decidido   que    "au5e^nc/a  c/e  /nc//'cafa~o   oc/  /nd/.cafa~o

gen6rica   n5o   torna   a   norma   inconstitucional,   podendo   resultar   apenas   em   sua

inexequibilidade para o mesmo exercicio. Precedentes''.

9.        Nesse  diapasao,  a  pleno  do  supremo  Tribunal  Federal,  nos

autos do ARE  n° 878.911,  reconhecendo a  existencia  de repercussao geral,  que ensejou

a   edic5o   do  tema   de   ndmero   917,   fixou   a   tese   de  que   nao   usurpa   competencia

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

1             Dispc>nivel            em             <             https://iestudar.com/curso-online-gratis/libras?gcl(d=EAla]QobchMIgdxtj`4Ka8grvBOGRchod-

QozEAAYASAAEgLUsfD_BWE  >  Acesso  em  05/08/2021
Disponivel em  <  https://cursosescon.com br/cursos>  Acesso em 05/08/2021

Disponivel                                     em                                                                            https://www.ginead.com.br/curso/curso-lingua-brasileira-de-sinais-

libras&gclid=EAlalQobchMIgdxtj4Ka8gIVBOGRchod-QozEAAYAyAAEgJP7fD_BWE>  Acesso  em  05/08/2021

Disponivel                        em                         <                         https.//www.cursosrapidosgratis com  br/blog/curso-de-libras-gratuito-online-com-
certificado/?g cli d = EAlalQo bc hMIgd xtj4Ka8gIVBOGRchod -QozEAAyBCAAEg Kur_D_BWE >  Acesso  em  0 5/08/2021

Disponivel  em  <  https://www.escolavirtual  gov br/curso/11 >  Acesso  em  05/08/2021
Disponivel  em  <  https//www,educamaisbrasil.com.br/educacao/noticias/7-plataformas-de-cursos-de-libras-online-e-gratuitos

Disponivel  em  <  https://ensino.digital/curso/curso-de-libras>  Acesso  em  05/08/2021

Disponivel  em  <  https://guiaclerodas.com/6-cursos-de-libras+gratuitos-pare-fazer-sem-sair-de-casa/>  Acesso  em  05/08/2021
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Administra¢5o,   n5o  trata  da  sua  estrutura  ou  da  atribui¢ao  de  seus  6rgaos  nem  do

regimejuridico  de  servidores  pdblicos.

10.     Por  fim,  mesmo  apesar  dos  diversos  argumentos  refutados

no   presente   parecer, concordamos  com  a  veto pois,   apesar   da   existencia   de   Lei

Federal    (Estatuto   da    Pessoa   com    Deficiencia),    n5o    houve   a   obrigatoriedade   da

existencia de  int6rpretes  habilitados em  LIBRAS em toda a Adminjstracao.

11.      Na  presente  Lei,  o  Poder  Legislativo acarretou  uma  indevida

ingerencia   das   atribui€6es   do   Poder   Executivo,   qual   seja,   em   mat6rias   sujeitas   a

exclusiva  competencia  administrativa,  conforme  Ementa  do  Supremo  Tribunal  Federal

no  RE  n°.  427.574-ED transcrita  abaixo:

RECURSO    EXTRAORDINARIO    -    EMBARGOS    DE    DECLARACAO    RECEBIDOS

COMO  RECURSO  DE AGRAVO  -DECISAO  QUE  SE  AJUSTA A JURISPRUD£NCIA

PREVALECENTE      NO      SUPREMO      TRIBUNAL      FEDERAL      -      CONSEQUENTE

INVIABILIDADE     DO     RECuRSO    QUE    A    IMPUGNA     -     SuBSISTENCIA     DOS

FUNDAMENTOS  QUE  DAO  SUPORTE  A  DECISAO  RECORRIDA  -   RECURSO   DE

AGRAVO    IMPROVIDO.    -    0    principio    constitucional    da    ieserva    de
administra¢ao  impede  a  inger€ncia  normativa  do  Poder  Legislativo  em
mat6rias   sili.eitas   a   exclusiva   competencia   administi.ativa   do   Poder
Executivo (.„) grifos  nossos.

12.     Portanto,  diante  do  exposto,  cabe  razao  o  Veto   Executivo

Total   a   Lei   Municipal   n°   6.394/2021    em   raz5o   da   desobediencia   ao   principio   da

separa€ao  dos  poderes  (artigo  2°  da  CF)  e  artigo 40,1112  da  Lei  Organica  do  Municipio

de Jacarei.
..

2  Artigo 40  -  S6o  de  iniciativa  exclusiva  do  Prefeito  as  leis  que  dlsponham sobre:

I                                           -                    criac5o,  transforma¢ao ou  extincao  de cargos,  fun¢6es ou  empregos  pdblicos  na Administra¢ao

Direta e autarquica  ou aiimento de sua remuneracao,.

]]                    -                    servidores  pdblicos,  seu  regime juridico,  provimento  de  cargos,  estabilidade,  aposentadoria  e vencimentos,

Ill                   -                    criac5o,  estruturacao  e  atribuic6es  clas secretarias ou  departamentos  eQuivalentes  e 6rg5os da Administrac5o

Pbb'ica;

IV                  -                    mat6ria  or€amentaria,  e  a  que  autorize  a  abertura  de cr6ditos  ou  conceda  auxnios,  premios  e subven¢6es,

V -concess6es  e  servi¢os  pdblicos

Praca dos TTes Podel.es,  74 -Centro -Jacarei /` SP -eEP  12327-901  I`one   (012)  3955-2200
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Ill.      DA CONCLUSAO

1.        Salientando  que  nao  cumpre  a  esta  secretaria  de  Assuntos

Juridicos  a  manifesta€ao  sobre  o  m6rito,  opinamos  pela  PROCEDENCIA  DO VETO  da

Lei  n° 6.394/2020.

2.        Todavia,   sem   prejuizo   das   considera¢6es   aqui   deduzidas,

devera  o veto ser  previamente submetido  a  analise das Comiss6es de a)  Constitui€ao  e

Justi€a; e b) Seguran€a e  Direitos Humanos e Cidadania  e c)  Sadde e Assist6ncia  Social.

3.        Contudo, caso entendam  pela  rejei€ao do veto, 6 necessario

o  voto  da  maioria  absoluta  dos  vereadores,  conforme  art.122,  §  4°,  e  §  1°,  do  artigo

109,  do  Regimento lnterno e §§1° e 4°,  do artigo 43, da  Lei Organica  Municipal.

4.        Este 6 o  parecer, opjnativo e nao vinculante.

TAM[
Secretaria-Diretora
OAB/SP  n° 250.244

Jacarei, 05 de agosto de 2021

jie4*i,:Td:cosemexerc,c,o
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PROJETO DE LEI 01-00161/2019 do Vereador Toninho Vespoli (PSOL)
"'Assegura  as  pessoas  com  deficiencia  auditiva  o dlreito  a  atendimento  pctr tradutor ou

interprets   de   LIBRAS   nos   6rg2ios   e   entidades   da   administragao   ptjblica   direta,   iiidireta   e
fundacic>nal e nas empresas concessionarias de servigos publicos.

A C2imara Municipal  de Sao Paulo DECRETA:

Art.10 Fica assegurado as  pessoas  com  deficiencia auditiva o dlreito a atendimento  por
tradutor  ou   int6rprete   de   LIBRAS   nos   6rgaos  e   entidades   da   administra9ao   publica   direta,
indireta  e fundacional e nas empresas concesslonarias  de  servieos  ptlblicos.

Art.  2°  0  Poder  Executivo  regulamentara  esta  Lei  no  prazo  de  90  (noventa)  djas,  a
contar da  data  de sua  publica?ao.

Art.   30   As   despesas   decorrentes   da   execugao   desta   Lei   correrao   por   conta   das
dota?6es orgamentarias  pr6prias,  suplementadas se  necessario.

Art.  4°  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicagao,  revogadas  as  disposig6es
em  contrario.

Sala das Sess6es,14 de  Mareo de 2019.

As Comiss6es competentes."

Este te>cto  n5o substitui  o  publicado no  D15rio  Oficial da  Cidade em  15ro3/2019,  p.126

Para  informae6es sobre este proieto,  visite a site www.saoDaulo,sD.teci.br.



;AAA6AMpuficbpA[5

Folha

._1,i_
Camara  Municipal

de Jacarei

PARECER N° 2025/2019 DA COMISSAO DE CONSTITUICAO, JUSTICA E
LEGISLACAO PARTICIPATIVA SOBRE 0 PROJETO DE LEI N° 0161/19

Trata-se de projeto de lei de autoria  do nobre Vereador Toninho Vespoll, que assegura
as   pessoas   com   deficiencia   auditiva   o   atendimento   por   tradutor   ou   int6rprete   da   Li'ngua
Brasjleira  de  Sjnais   LIBRAS  mos  6rgaos e  entidades da  administracao  pdblica  direta,  indireta e
fundacional e nas empresas concessionarias de servieos ptlblicos.

0  projeto  redne  condig6es  para prosseguir em  tramitagao,  na forma  do Substitutivo ao
final  propcisto.

Sob  o  panto  de  vista  legal,  nada  obsta  a  tramitagao  da  presente  proposta,  que  6  de
interesse  local e  atrai  a competencia  legislativa do  Munici'pio.  mos termos dos  artigos  30,  inciso
I,   da   Constitui9ao   da   Reptiblica   Federativa   do   Brasil,   e   13,   inciso   I,   da   Lei   Organica   do
Municipio de Sao Paulo.

Nos   termos   do   art.   23,   11,   da   Constitui?ao   Federal,   a   protegao   as   pessoas   com
deficiencia    6    competencla    comum    de    todos    os    entes    federativos.    Pode,    portanto,    a
Municipalidade  legjslar sobre  o  tema  em  estudo,  dentro  dos  limites  do  predominante  interesse
local  (arts.  24,  XIV c/c art.  30,  I  e  11,  da  Constituigao  Federal).

Registre-se,   ainda,  que  o  projeto  esta  em  sintonia  com   o  disposto  no  Estatuto  da
Pessoa   com   Deficiencia      Lei   n°   13.146/15,   conforme   se   verifica   nos   dispositivos   abaixo
transcritos:

Art.  4o   Toda  pessoa  com  deficiencia tern direito a  igualdade de  opctrtunidades  com  as
demais pessoas e nao sofrera nenhuma especje de discrimina9ao.

Art,   8o     E   clever  do   Estado,   da  sociedade  e  da  famflia  assegurar  a  pessoa   com
deficiencia,  com  prioridade,  a  efetivacao dos  direltos  referentes  a  vjda,  a  sadde,  a  sexualidade,
a  paternidade  e  2i  maternidade,  a  alimenta€ao,  a  habita?ao,  a  educacao,  a  profissionaliza9ao,
ao trabalho,  a  previdencia  social,  a  habilitac;ao  e  a  reabilitagao,  ao  transporte,  a  acessibilidade,
a   cultura,   ao   desporto,   ao  turismo,   ao   lazer,   a   jnformagao,   a   comunicagao,   aos   avan?os
cientl'ficos   e   tecnol6gicos,   a   dignldade,   ao   respeito,   a   liberdade,   a   convivencia   familiar   e
comunitaria,  entre  outros deccirrentes da  Constituig;ao  Federal,  da  Convencao sobre  os  Direitos
das  Pessoas  com  Deficiencja  e  seu  Protocolo  Facultativo  e  das  leis  e  de  outras  normas  que
garantam seu bern-estar pessoal, social e econ6mico.

Para   ser  aprovado   o   projeto   deperide   de   voto  favofavel   da   maioria  absoluta   dos
membros desta Casa,  nos termos do art. 40,  § 30,  lv, da Lei Organica do Munici'pic].

Ante  o  exposto,  somos  PELA  LEGALIDADE,  na  forma  do  Substitutivo  a  seguir,  que
visa  adequar  o  texto  a  t5cnica  legislativa  da  Lei  Complementar  n°  95/98,  que  disp6e  sobre  a
elaboraeao,  a redacao, a alteragao e a consolidaeao das leis.

suBSTiTUTivo NO DA coiviissAO DE cONSTiTuicAO, jusTicA E LEGisLAeAO
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI N° 0161/19

Assegura  as  pessoas  com  deficiencia  auditiva  a  direito  a  atendimento  por tradutor ou
jnterprete  da  Lingua  Brasileira  de  Sinais    LIBRAS  mos  6rgaos  e  entjdades  da  administracao
publica direta,  indirefa e fundacional e nas empresas concessionarias de  servigos publicos.
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A Camara  Municipal de Sao Paulo D  E C  R  E T A:

Art.1°  Fica assegurado as pessoas ccm deficiencia auditiva o direito a atendimento

___LL__
Camara  Munlcjpal

de Jacarei`

tradutor  ou   int6rprete  da  Li.ngua   Brasileira  de   Sinais  -  LIBRAS   nos  6rgaos  e  entidades  da
administracao   poblica   direta,   lndireta   e   fundacional   e   nas   empresas   concessionarias   de
servigos  pi]blicos.

Art. 2° As despesas decorrentes da execugao desta Lei correfao por conta de dotag6es
orgamentarias pr6prias, suplementadas, se necessario.

Art.  3°  a  Poder  Executivo  regulamentara  esta  Lei  no  prazo  de  90  (noventa)  dias,  a
contar da data de sua publicacao.

Art. 4° Esta  Lei entra em vigor na  data  cle sua  publicaeao.

Sala da  Comissao de Constituigao,  Justiga e  Legislaeao Participativa,  em  23/10/2019.

Aurelio  Nomura (PSDB) -Presidente

Caio Miranda  Carneiro (PSB) -  Relator

Celso Jatene  (PL)

Claudio Fonseca  (CIDADANIA)

Reis (PT)

Ricardo Nunes (MDB)

Rinaldi  Digilio  (REPUBLICANOS)

Rute Costa  (PSD)

Sandra Tadeu  (DEM)

Este tejcto nao substitui a  publicado rro Diario Oficial da  Cidade em  24/10/2019,  p.122

Para informag6es sobre o projeto referente a  este documento,  viLsite  c> site www.saoDaulo.sD.lea.br.

Camara Municipal de Sao  Paulo

Secretaria de Documenta9ao
Disponibilizado  pela  Equipe de  Documentagao do Legi§lativo

Parecer -PL  0161/2019
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RE TRIBUNAL DE JUSTICA
PODER JUDICIARIO

Sao Paulo

AcdRDAO

------1:.:__
Camara  Municipal

de Jacarei

Registro: 2019.0000818982

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade n° 2214343-56.2018.8.26.0000, da Comarca de Sao Paulo,  em

3uAe€au*°;RE#PcPp°ArDTg[scj%1%£ELSoAs?CAREos,ereupREslDENTE

ACORDAM, em Orgao Especial do Tribunal de Justi¢a de Sao
Paulo, proferir a seguinte decisao: "JULGARAM A ACAO IMPROCEDENTE
V.U.", de conformidade com o vote do Relator, que integra este ac6rd5o.

0 julgamento teve a partjcipacao dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALCAS (Presidente), CRISTINA ZUCCHI, JACOB VAI,ENTE,
JAMES SIANO, ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES, PINHEIRO
FRANCO, XAVIER DE AQUINO, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MARCIO BARTOLI, JOAO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELu, CARLOS BUENO, FERRAZ
DE ARRUDA, RICARDO ANAFE, ALVARO PASSOS, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONI0 CELS0 AGUILAR CORTEZ E ALEX ZILENOVSKl.

Sao Paulo, 2 de outubro de 2019.

ELCI0 TRUJILL0

RELATOR

Assil.atura Hletr6nica
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RE TRIBUNAL DE JUSTICA
PODER JUDICIARIO

S5o Paulo
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ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDAI)E     Lei
n°  18.486,  de  01  de  novembro  de  2017,  do  Municipio  de
Sao  Carlos,  de  iniciativa parlamentar,  que  "disp6e  sobre  a
obrigatoriedade  de  agencias  bancirias,  shopping  centers  e
supcrmercados  do  Municipio  a  disponibilizar  profissional
capacitado  em  Lingua  Brasileira  de  Sinais   -   Libras  para
atcnder pessoas  com defici6ncia"     Alegacao de afronta  ao

principio    da    separaeao    de    Poderes          lnexistencia
Iniciativa legislativa  comum  - Ausent€  violagao  da reserva
da  Administragao  ou  de  iniciativa  legislativa  do  Chefe  do
Poder   Executivo        Ademais,   a   lei   preve   obrigac6es   a

particulares,  no  ambito  da  policia  administrativa,  ausente
qualquer ingerencia na esfera administrativa do Executivo -
AqA0 JULGADA IMPROCEDENTE.

Cuida-se    de    agao   direta    de    inconstitucionaljdade
ajuizada   pelo  Sr.   Prefeito  do  Municipio  de  Sao  Carlos,   em   que   pretende  a
decfaractorde JDCQDstilucienaLidade da lad nil aL486. dio lrdellorembrode 201Z,
sustentando  vfoio  de  iniciativa,   par  invadir  area   exclusjva   do   Poder  Executivo,
afrontando  o  principio  da  separaeao  de  poderes,  al6m  de  haver  cr'iado  despesas
para  o  Poder Executivo,  ao estabelecer regras  de ordenamento,  sem  prever fonte
de  Custeio  (fls.1/13,  com  documentos de fls   14/54),

0  pedido de  liminar resultou  deferido  (fls  56/57).
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A    Camara    Municipal    de    Jundiai    defendeu    a
constitucionalidade   da    lei,    pois   trata   de   assunto    relativo   as   particularidades
municipais,   nao   tendo   relacao   com   a   Administragao   Ptlblica   e,   portanto,   nao
havendo   necessidade   de   indicaeao   de   fonte   de   custeio,   uma   vez   que   sera
custeado    pelos     pfoprios     proprie{arios    dos    bancos,     shoppings    centers    e
supermercados  (fls. 7o/77).

Citada,  a  Procuradoria  Geral  do  Estado,  por  seu
representante,    declinou    de   realizar   a   defesa    do   ato   normativo    impugnado,
afirmando trata-se de mat6ria de interesse exclusivamente  local (fls. 67/68).

Regularmente      processada      a      presente      agao,
maDjfestou±e.a  douta  Procuradoria  Geral  de Justi§a,  em  parecer constante de
fls. 83/95, pela jll`procedeuelajlo pedjdo.

E a relat6rio.

Essa a  legislagao  questionada  (fls. 17/18):

Lei  na  18.486, de 01  de novembro de 2017:

Disp6e  sobre  a  obrigatoriedade  de  Agencias  Bancarias,
Shopping    Centers    e    Supermercados    do    Municlpio    a
disponibilizar  profissional  capacitado  em   lingua  Brasileira
de sinais     Libras para atender pessoas com deficiencia.

§#ap`p;n;  %::rer§°berig::assu:Sera::cnac£::  Pnasi:,aariaoss'  :: I
Munici'pio  a  disponibilizar,  pelo  menos,  1   (iim)  fiincionario
capacitado   para   se   comunicar   em   Lingua   Brasileira   de
Sinais     Libras para atender pessoas com deficiencia.

§   1°.   A  obngatorledade   que  trata   esta   Lei   compreende
todo   o  perlodo  de  funcionamento  dos  estabelecimentos
mencionados no capuf do presente artigo.

§   2°.   Ficam   desobrigados   a   cumprir  a   presente   Lei   os
Supermercados que possuirem ate 5 (cinco) caixas.
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Art.   2°.   Os   estabelecimentos   mencionados    no   art.    10
deverao   fixar  em   local   acessi'vel   ao   ptlblico   e   de   facil
visualizagao   a   lndicagao   que   possuem   funcjonario   apto
para  o  atendimento  atraves  de  LI'ngua  Braslleira  de  Sinais
--Libras,  bern como o numero da presente Lei.

Art.  30.  0  nao  cumprlmento  do  disposto  nesta  Lei  implica
rias seguintes sang6es:

I         Multa   no   valor   de   R$   1.000,00   (hum   mil   reais)   na

primeira ocorrencia;

11    -    Multa   no   valor   de   R$   2.000,00   (dais   mil   reais)   na
segunda ocorfencia;

11[         Multa   no   valor   de   R$   3.000,00   (tres   mil   reais)   e
suspensao     de     60     (sessenta)     dias     do     alvafa     de
funcionamento,  na terceira ocorrencia;

lv      Cassagao  defini{iva  do  alvara  de  funcionamento,  na
quarta ocortencia.

Paragrafo  dnico.  Os valores  das  multas serao  atualizados
pelo  indice  lpcA ou outro que o substitua.

Art,    4°.    Os   estabelecimentos   deverao   se   adequar   a
presente   Lei  em   ate   180   (cento  e  oitenta)  dias  de  sua
publicac;ao.

Art.  5°.  0  Poder  Executivo  regulamentara  a  presente  Lei
em ate  120 (cento e vinte) dias de sua publicagao.

Art. 6°.  Esta  Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Da   analise   do   texto   e    na   esteira   de   reiterados
julgados,    tern-se    que    e    caso    de    ser   rejeitada    a    pretensao,    por   ausente
caracterizacao do vi.cio de iniciativa e violaeao a separaeao de poderes.

Assim  e  que  a  Constituigao  do  Estado,  tratando  de
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iniciativa privativa do Poder Executivo, preve em seus artigos:

Art. 5° -Sao Poderes do Estado,  independentes e harm6nicos
entre si,  o  Legislativo,  o Executivo e o Judiciario.

Art.   24   --A  iniciativa   das   leis   complementares  e   ordinarias
cabe    a    qualquer   membro    ou    Comiss5o    da    Assembleia
Legislatjva,  ao  Governador do  Estado,  ao Tribunal  de Justica,
ao  Procurador-Geral  de  Justiea  e  aos  cidadaos,  na  forma  e
nos casos previstos nesta Constituieao.

§2°  -  Compete,  exclusivamente,  ao  Governador  do  Estado  a
iniciativa  das leis que disponham sabre:

1   -   criagao   e   extingao   de   cargos,   fune6es   ou   empregos
ptlblicos   na  admlnistraeao  direta  e  autarquica,   bern  como  a
fixagao da respectiva remuneraeao;

2      criagao  e extineao  das Secretarias de  Estado e 6rgaos da
admlnistracao   pdblica,   observado   o   disposto   no   artigo,   47,
XIX;

3    -   organizagao   da   Procuradoria   Geral   do   Estado   e   da
Defensoria  Pdblica  do  Estado,  observadas  as  normas  gerais
da  Uniao;

4          servidores   pdblicos   do   Estado,    seu   regime   juridlco,
provimento de cargos,  estabilidade e aposentadoria;

5         militares,   seu   regime   juridlco,   provimento   de   cargos,
promog6es,        e§tabilidade,        remuneragao,        reforma        e
transfefencia  para  inatividade,  bern como fixaeao ou  alteragao
do  efetivo  da  Poll'cia  Militar:
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6     criag5o,  alteraeao ou  supressao de cart6rios notariais e de
registros  pdblicos.

Art.  47       Compete  privativamente  ao  Governador,  alem  de
outras atribuie5es previstas nesta Constituieao:

11        exercer„   com   o   ailxilio   dos   Secretarios   de   Estado,   a
diregac> superior da administra9ao estadual;

XI   -   iniciar   o   processo   legislativo,   na   forma   e   nos   casos
previstos nesta Constituigao;

XIV     praticar os demais atos de administracao,  nos limites da
competencia do Executivo;

Dessa     exposieao     constata-se     que     a     materia
questionada  na  norma  impugnada,  nao  consta  do  rol  indicado  o  que,  de  pronto,
afasta  o  vi'cio  da  inconstitucionalidade  pretendido  em  reconhecimento  e  porque,
como se apercebe,  a  mat6ria  nao 6  privativa  do  Chefe do  Executivo cabendo,  por
consequencia, tamb6m, de forma comum,  ao Poder Legislativo.

Tamb6m  nao  houve  usurpacao  da  competencia  da
Uniao   e   dos   Estados,   porquanto   a   lei   veio   apenas   suplementar  a   legjslagao
existente  para  adequa-la  ao  tema  de  interesse  local,   nos  termos  do  artigo  30,
incisos  I  e  11  da  Constituicao  da  RepLlblica,  fazendo  referencia  apenas  indireta  ao
Direito de Consumo e do Comercio,  para estabelecer regras atinentes ao poder de
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policia do Municipio referente ao tema:

Art.  30 --Compete aos  Municl'pjos:

I      legislar sobre assuntos de interesse local;

11        suplementar  a   legislagao  federal   e   a   estadual   no   que
couber.

Nas lig6es de Celso Antonio Bandeira de Mello,

"Com    efeito,    muitas    mat6rias    ha    relacionadas    como    de

competencia   da   Uniao   que,   quanto   ao  fundo,   s6   a   ela   sao
perfinentes,  mas  que  repercutem  diretamente  sabre  interesses
peculiares  do  Municipio  e  por  isso  mesmo  sao  suscetivejs  de
serem   por   ele   reguladas   e   asseguradas   nos   aspectos   que
interferem com a vida e a problematica municipais.

Eis    por    que    este    exercera    sua    atividade    de    policia    na
salvaguarda  dos  interesses  pertinentes  ao  seu  ambito  de  a?ao
mesmo   quando,   a   primeira   vista,   em   exame   menos   arguto,
pudesse fazer parecer tratar-se  de  problema  afeto  a  Estado  ou
Uniao, nos termos da discriminag5o constitucional.

Urn  exemplo  aclarara  a  ideia  que  se  quer  veicular.  Incumbe  a
Uni5o,  nos termos  do  art.  22,  I,  Iegislar sobre  Direito  Comeroial.
Entao,   efetivamente,   nem   Estados   nem   Municipios   podefao
dispor sobre  tal  mat6ria,  nem  mesmo  para  qualificar  quem  6  ou
deixa  de  ser  comerciante.  Entretanto,  o  hc]r6rio  de  exercicio  do
com5rcio,  os  locals  onde  5  vedado o estabelecimento de  casas
comerciais,   por  interessarem   peculiarmente  ao  Municl'pio,  sao
objeto  de  legislacao  deste,  conquanto,  como  a  6bvio,  tal  fato
interfira  com  o  exercicio  da  atividade  comercial.  Em  raz5o desta
competencia  do  Municipio,  este  6  o  habilitado  pare  conceder  o
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alvara  de  funcionamento  de  casa  comercial  e  fiscalizar  o  seu
funcionamento.  Deve-se, em conclus5o, entender que a atividade
de policia administrativa incumbe  a quem legisla sobre a mat6ria,
ficando,  todavia,  claro  que  a  competencia  legislativa  da  Uni5o
sobre    os    assuntos    relacionados    no    art.     22    nao    exclui
competencia   municipal   ou   estadual   e,   portanto,   nao   exclui   a
poder   de   policia   destes,   quanto   aos   aspectos   externos   a
essencia   mesma  da   materia   deferida  a   Uni5o."  (ci]rso  de  Direito
Administrativo,  34a  edi¢ao,  2019,  Malheiros  Editores,  pags,  896/897).

E,    ainda    por    cima,    a    lei    questionada    esta    em
conformidade com  o que  preconiza os artigos  144 e 277 da  Constituigao Estadual,
que  fazem  remissao  aos  artigos  23,   inciso   llt   e  24]   inciso  XIV2  da  Constituigao
Federal:

Art.144       0s  Municl'pios,  com  aiitonomia  poli'tjca,  legislativa,
administrativa    e    financeira    se    auto-organizagao    por    Lei
Organica,      atendidos      os      principios      estabelecidos      na
Constituigao  Federal  e  nesta  Constituieao.

Art.   277   -     Cabe   ao   Pcider   Pi]blico,   bern   como   a   familia,
assegurar a crianea, ao adolescente, aci jovem,  ao idoso e aos
portadores de deficiencias, com absoluta  prioridade,  o direito a
vida,    a   satlde,   a   alimentagao,   a   educagao,    ao   lazer,   a
profissionalizaeao,    a   cultura,    a   dignidade,    ao   respeito,    a
ljberdade   e   a   convivencia   familiar   e   comunitaria,   alem   de
coloca-los      a      salvo      de      toda      forma      de      negligencia,
discriminagao, exploracao, violencia,  crueldade e agressao.

Assim  6  que  o  interessado  nao  logrou  demonstrar,
em  face  dos  parametros  de  analise,  qualquer violaeao  ao  princi'pio  constitucional
da   separagao   dos   Poderes   ou   de   competencia   exclusiva   dos   outros   entes
federativos,  bern  como  de  qualquer  violagao  aos  dispositivos  da  Constituieao  do
Estado de Sao Paulo.

1  "Art.  23.  i competencia comum da  Uniao, dos Estado§, do Distnto Federal e dos Municlpios.

(...)

11  -ouidar da saude e assistencia pbblica,  da  protegao e garan(ia das pessoas portadoras de defici6ncia,"

2  "Art.  24.  Compete a  Unlao, ao§ Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 5obre:

(...)

XIV -protecao e integragao soclal das  pessoas portadoras de deficlencia;"
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Cuidou  tambem  o   i.   Procurador  de  Justipe  em  sua
destacada manifestagao,  de apontar que  "a rfu. /oca/ nao vent//a em sew co/itetlc/o a
disciplina  da  organizac5o  e  do  funcionamento  da  Administra?ao  Piiblica  ou  de
servigo pilblico  nem a  atribuigao de 6rg5os do Poder Executivo ou  atos da gest5o
ordinaria.   A   policia   de   seguranga,   conforto,   acessibilidade,   higiene,   etc.,   dos
estabelecimentos  comerciais  de  acesso  pdblico  6  mat6ria  que  n5o  esta  arrolada
nos  preceitos  constitucionais  que  cunham  a  reserva  de  iniciativa  legislativa  em
favor   do    Chefe   do    Poder   Executivo,    situando-se    na   iniciativa   comum   ou
concorrente.  („.)  Nesse sentido,  entende-se aplicavel o entendimento do Tema de
Repercussao   Geral   n°   917   do   Supremo   Tribunal   Federal.   Com   efeito,   em
decorrencia   do   julgamento   do   ARE   n°   878911    RG/RJ   (Relator   Min.   Gilmar
Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11.10.2016), em sede de Repercuss5o Geral, firmou-
se a en{endime to segundo o aual n5o afronta a reserva de iniciativa leqislativa do
Chefe  do  Poder  Executivo  lei  aLie,  embora  crie  desDesa  Dare  a  Administrac5o
Pablica,  nao trate  sobre  sua estrutura  ou atribuic6es de seus 6raaos nem  acerca
do  regime  iuridico de  servidores Dclbljcos." (f\s. 8819o    gr.ifo r`o or\g'inal).

Ao   enfrentar   casos   analogos,   decidiu   o   Colendo
6rgao Especial do Tribunal de Justiea/SP:

"ACAO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  Lei

n°  3.502,  de  13  de  novembro  de  2017,  do  Municipio
de    Presidente    Venceslau,    que    'disp6e    scibre    a
obrigatoriedade   de   instalagao   de   bebedouros   em
eventos  de  grande  pilblico  realizados  no  ambito  do
Municl'pio'     Diploma     clue     n5o     imp6e     ao     Poder
Executivo  tarefas  exclusivas  desse  poder,  a  nao  ser
as respeitantes ao exercicio  do poder de policia  qlie,
por  sua  natureza  e  organiza?ao, ja  exerce  nos  mais
variados    campos    da    atividade    administrativa    de
gerencia    dos    interesses    da    cidade    e    de    sua
popula?5o  Norma  que  imp6e  obrigag6es  apenas  a
particulares,    sujeita   a   atividade   a   filscaliza€5o   dcl
Poder Executivo, sem impor-lhe novas obrigag6es Lei
que  n5o  trata  de  nenhuma  das  materias  de  iniciativa
legislativa  exclusiva  do  Chefe  do  Poder  Executivo,  e
assim  nao viola  o  principio  da  separa§ao  de  poderes
e n5o  invade a esfera  da gest5o administrativa  (arts.
5°;  111,144  e  150  CE;  arts.  2°;  61,  §  1°,11,  b,  e  165,11
e    Ill,   CF)    lmprocedencia   da   ag5o.   Agao   julgada
/.mprocedente. " (ADi  no  21 57524-o2.2oi 8,8.26.oooo,  Rei.  Des.  Joao
Carlos  Saletti,  i.13.02.2019,  v.u.);

"Aeao  direta  de  inconstitucionalidade.  Ribeir5o  Preto.

Lei  munic;ipal  n.14.126,  de  21   de  fevereiro  de  2018,
de    iniciativa    parlamentar,    que    'Disp6e    sobre    a
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regulamentag5o     do     dlreito     de     pessoas     com
deficiencia    visual    ingressarem    com    cao-guia    no
transporte  individual   de   passageiros  e  similares  no
Municipio de Ribeir5o Preto e da outras providencias'.
Alegagao de inconstitucionalidade por contrariar o art.
111,  c/c  art.144,  ambos  da  Constitui?ao  do  Estado
de    Sao    Paulo,     notadamente    os    principios    da
razoabilidade,      interesse      pdbljco      e      finalidade.
Inocorrencia.  Norma  local  qua  versa  sobre  tema  de
interesse    geral    da    populagE5o    (acessibilidade    de
defilcientes  visuais   acompanhados  de  c5onguia   aos
meios      de      transporte      Individual      particular      de
passageiros  taxis  e  sjmilares).  Ausencja  de  ofensa
aos     principios     constitucionais     que     informam     a
atividade  estatal,  ou  de  cria?5o  de  dupla  penalidade
para    os    ilicitos    previstos    na    norma    impugnada,
consideradas  as  san?6es  constantes  da  Lei  Federal
n.      11.126/2005     e     do     Decreto     n.     5.904/2006.
Inconstitucionalidade  n5o caracterizada,  Ag5o julgada
/.mprocedenfe."   (ADi    no    2o75o22i)6.2oi8 8.26 oooo,    Ftei.    Des.
Ant6nio  Celso  Agujlar  Cortez, j.  22  08.2018,  v.u.);

"A?5o  direta  de  inconstitucionalidade,   Lei  8.193,   de

08  de  abril  de   2014,   do  Municipio  de  Jundiai,   que
institui  a campanha "Cinto  de  Seguranga  a Amigo dc)
Peito.   Legisla?5o   oriunda   de   iniciativa   pariamentar.
Inconstitucionalidade.   Nao   ocorrencia.   Materia   cuja
iniciativa    nao   a    reservada    ao    Chefe   do    Poder
Executivo.     N5o     intervengao     nas    atividades     da
Apdamrf;cn:;tarraegsa°E%nn]dc;#:hioLe]noa:mpgrg°abor'gEas9p6e°c,aa]

Ag5o   /.mprocec/er}fe,"  (ADi   no   2161268-73.2oi6.8.26.oooo,   Ret.
Des.  Borelll  Thoma2,  j.  01.02.2017,  v.u.),

"ACAO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  Lei

n°  5.063,  de  11  de  setembro  de  2015,  do  Municipio
de  Taubate,  que  'disp6e  sobre  a  obrigatoriedade  de
instalagao de dispositivo  para interromper o processo
de   sucgao   em   piscinas   e   d6   outras   providencjas'.
APLR5R§fip§o°_DV#C/s°EPDAER#N8%T:VoASEpo°DFEERNESsAEA°A

DISPOSICAO  DO  ARTIGO  25  DA  CONSTITUICAO
ESTADUAL.   RejeiQ5o.   Norma  impugnada,   no  caso,
que  6  dirigida  exclusivamente  aos  estabelecimentos
particulares        (clubes        sociais        e        esportivos,
condominios,        hotels,        academias       e       outros
assemelhados),  sem  qualquer  interferencia  em  area
de   gest5c)   administrativa.    Conforme   entendimento
jurisprudencial,  "a  iniciativa  reservada,   por  constituir
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materia   de   dlreito   estrrtci,   n5o  se   presume   e   nem
comporta interpretacao ampllativa, na medida em que
por   implicar  limita?ao   ao   poder  de   instaurag5o  do
processo legislativo deve necessariamente derivar de
norma   constitucional   explicita   e   inequivoca"   (STF,
ADI  724-MC/RS,  Plenario,  Rel.  Min.  Celso  de  Mello,
DJ     de     27/04/2001).     Atlvidade     de     fiscaliza?5o,
ademais,     qlje    ja     6     inerente     as     fun?6es     da
administra?5o,  nao gerando despesas extraordinarias
para  o  municipio.  Agao julgada  improcedente."  (ADi  r\o
2036083-25.2016.8,26.0000,  Rel,  Des.  Fen.eira  Rodrigues,  I.10.08,2016,
v.u.),

"Ag5o Direta de  lnconstitucionalidade  Lei  n°  5.515,  de

25  de  fevereiro  de  2014,  do  Municipio de  Catanduva
Determina?ao    de    criaci5o    de    area    reservada    a
instalag5o de rampas ou  plataformas para acesso de
pessc>as  com  deficiencia  ou  mobilidade  reduzida,  nas
arqujbancadas   e   camarotes,   nos   eventos   abertos
com   montagem   temporaria.   1    -   A   legisla?5o   que
determina     que     os     responsaveis     por     eventos
realizados   no   municipio   criem   area    reservada   a
instala?ao de  rampas ou plataformas para acesso de
pessoas com  deficiencia ou  mobilidade  reduzida,  nas
arquibancadas   e   camarotes,   nos   eventos   abertos
com  montagem  tempofaria,  n5o  padece  de  qualquer
inconstitucionalidade,      uma      vez      que      somente
estabelece  obriga?ao  para  particulares.  2  -  0  clever
de    filscalizag5o    do    cumprimento    de    normas    6
conatural  aos  atos  administrativos e  nao tern o efeito
de    autorizar    presun§ao    de    gera?5o    de    novas
despesas   ao   Municipio.   AGao  improcedente."  (AIDi  r\o
206626647.2014,8,26.0000,  Rel.  Des.  Itamar Gaino, j.  30.07.2014,  v.u.).

Assim,  diante  limites  fixados  para  analise  da  norma
no  amblto  do  controle,  de  se  afastar  a  pretendida  inconstitucionalldade  da  Lei  n°
18.486,   de   01   de   novembro   de   2017   que   disp6e  sobre  a   obrigatoriedade  de
ag6ncias     bancarias,     shopping     centers     e     supermercados     do     Municipio
disponibilizarem  profissionais  capacitados  em  Lingua  Brasileira  de  Sinais      Libras

para atenderem  pessoas com deficiencia,  por nao invadir competencia  privativa do
Chefe   do   Executivo   Municipal,    sendo   tema   de   iniciativa   comum   e   tamb6m
concorrente   com   a   Uniao  e   Estados,   ausente,   por  consequencia,   afronta  aos
artigos.  5°,  24,  §  20,  47,   11,  Xl  e  XIV  da  Constituieao  Estadual  e,  de  outro  lado,
estando  em  conformidade  com  os  artigos  144  e  277  da  Constitui9ao  Estadual  e
artigos 23,  inciso  11,  24,  inciso XIV e  30,  incisos  I  e  11  da  Constituigao  da  Reptiblica.

Pelo  exposto,  JULGO  IMPROCEDENTE  a  presente
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aeao direta  de inconstitucionalidade.

ELCIO TRUJILLO
Re'ator
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Registro: 2016.0000458886

Vistos,      relatados      e      discutidos      estes      autos      de      Apelagao      n°
1005785-48.2014.8.26.0223, da Comarca de Guaruja,  em que e apelante MINISTERIO
PUBLIC0 DO ESTADO DE SAO PAULO,  sao apelados JANAINA ISA COLOMBO
VANTI,  JOAQUIM  RODRIGUES  DE  CASTRO,  RUBENS  MORAES  e  TITULAR
DO  1°  TABELIAO  DE  NOTAS  E  DE  PROTESTO  DE  LETRAS  E  TfTULOS  DA
COM. DE GUARUJA.

ACORDAM, em 2a Camara de Direito Pdblico do Tribunal de Justic;a de
S5o  Paulo,  proferir  a  seguinte  decisao:  "Negaram  provimento  aos  recursos.  V.  U.",  de
conformidade com o voto do Relator, que integra este ac6rdao.

0   julgamento    teve    a    participap5o    dos    Exmos.    Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) e CARLOS VIOLANTE.

Sao Paulo, 21  de junho de 2016.

LUCIANA ALMEII)A PRADO BRESCIANI
RELATOR

Assinatura Eletr6nica
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Apela¢ao Civel n°  1005785-48.2014.8.26.0223

Apelante:             MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO

Apelados:            OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS

NATURAIS E DE INTERDIC6ES E TUTELAS DA

SEDE DA COMARCA DE GUARUJA E OUTROS

Comarca/Vara:  GUARUJA / 1.a VARA CfvEL

Juiz prolator:      RICARDO FERNANDES PIMENTA JUSTO

VOT0 N° 18.034

Acdo civil |Jtiblica     Minist6i.io priblico que pretende compelir
os   servi€os   de   no[as   e   registros   pitblicos   da   Comarca   de
Guarujd  a  manter  durante  todo  o  expediente  ao  merios  urn

funciondrio   int6rpl.ete   de    Linguagem   Brasileira   de    Sinais
(LIBRAS),  al6m  da  de fixar  placa  indicando  que  a  serventia
conta  com  j.unc:iondrio  capacitado  para  tanto       AusGncia  de
suporte  legal      Lei Federal  n.a  JO.436/02  que  irnp6e ao  Poder
Pchblico  a  obrigatclriedade  de  inl6rpi.ete  versado  em  LIBRAS
apenas   no  campo  da  saride  e  da  educacao   -   Arligo  2.°  do
mesmcl     diploma     que     imp6e     a     adocao     de      "forma`s
institucionalizadas   de   a|]oiar   o   uso   e   difusao   da   Lingua
Brasileira   de   Sinais   -   Libras   como   meio   de   comunicaEao
objeliva  e  de  utilizacdo  corrente  das  comunidades  surdas  do
Brasil"    -Itens  56.2  e  84.1  do  Tomo  11  dos  Normas  de  Servi¢o
dos   Cart6rios   Extrajndiciais   que   atendem   a  essa  direlri2
Noticia   da   implemenlacao   de   Sistema   de   Atendimento   aos
De.ficierites      Auditivos      pela     ANOREG/SP,      que     `satisfa=
obliquameri{e  a pretensao ministerial,  sern esvaziar a objeto  do
recurso,    con{udo.    Sentenca   de   improcedGncia         Recursos
voluntdrio e oftcial desprovidos.

Trata-se    de    ag5o    civil   ptiblica   ajuizada   pelo

Apelaq:ao n°  1005785-48.2014.8.26.0223
Voto n°  18.034
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MINISTERI0  PUBLICO  DO  ESTADO  DE  SAO  PAULO  em  face  do

OFICIAL  DE  REGISTRO  CIVIL  DAS  PESSOAS  NATURAIS  E  DE

INTERDICOES E TUTELAS DA SEDE DA COMARCA DE GUARUJA,

do   OFICIAL  DE  REGISTRO   CIVIL  DAS  PESSOAS  NATURAIS  E

TABELIAO DE NOTAS DO DISTRITO DE VICENTE DE CARVALHO

DA COMARCA DE  GUARUJA  e do  10 TABELIAO DE NOTAS E DE

PROTESTO DE LETRAS E Tf TULOS DA COMARCA DE GUARUJA,

objetivando compeli-los a manter,  diariamente,  durante todo o expediente,

mos   setores   das   respectivas   serventias   que,   ainda   que   potencialmente,

possam   atender   o   pdblico,   ao   memos   urn   funcionario   interprete   de

Linguagem  Brasileira de  Sinais  (LIBRAS),  al6m de  fixar placa  indicando

que a serventia conta com funcionario capacitado para tanto.

A  acao  foi  julgada  improcedente  (fls.   171/175).

Nao ha remessa para o reexame necessirio.

Recorreu   o    Minist6rio   Ptiblico,    insistindo   na

procedencia do pedido inicial (fls.  184/207).

0     recurso     foi     devidamente     processado     e

contrariado (fls.  211 /217 e 218/224).

A D.  Procuradoria Geral de Justiga manifestou-se

pelo desprovimento do recurso (fls. 227/229).

Ha oposi€ao ao julgamento virtual (fls. 234).

Apela€ao n°  1005785-48.2014.8.26.0223
Voto n°  18.034
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Cuida-se   de   agao   civil   pdblica   ajuizada   pelo

Ministerio Pdblico do Estado de Sao Paulo em face do Oficial de Registro

Civil das Pessoas Naturais e de Interdic6es e Tutelas  da Sede da Comarca

de Guaruja, do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabeliao de

Notas do Distrito de Vicente de  Carvalho  da Comarca de Guaruja e  do  1°

Tabeliao  de  Notas   e   de   Protesto   de   Letras   e  Titulos   da  Comarca  de

Guaruja,  objetivando  compeli-los  a  manter,  diariamente,  durante  todo  o

expediente,    mos    setores    das    respectivas    serventias    que,    ainda    que

potencialmente,   possam   atender   o   pdblico,   ao   memos   urn   funcionario

int6rprete  de  Linguagem  Brasileira  de  Sinais  (LIBRAS),  al6m  de  fixar

placa  indicando  que  a  serventia  conta  com  funcionirio  capacitado  para

tanto .

A     acao     foi    julgada     improcedente     sob     a

fundamentapao  de  que  o  dispositivo  do  artigo  3.°  da  Lei  10.436/02  tern

aplicagao  restrita  a  administragao  pdblica  direta  e  indireta,  bern  como  as

concessionarias e permissionarias de servieo ptiblico, nao havendo o que se

falar  em  interpretacao  extensiva  aos  servicos  de  registro  e  notas;  os  items

56.2   e   84.1   das  Normas   de   Servigo   da  Corregedoria  Geral   de  Justiga

imp6em  ao  interessado  a  obrigacao  de  se  fazer acompanhar de tradutor e

int6rprete  que  domine  a  Lingua  Brasileira  de  Sinais;  o  acolhimento  do

pedido inicial afrontaria o principio de separapao de poderes.

Apelacao n°  100578548.2014.8.26.0223
Voto n°  I 8.034
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Inconformado,    o    Minist6rio    Ptiblico    intexp6e

recurso de apela?ao, postulando a inversao do julgado.

Inicialmente,    considero    intexposto    o    reexame

necessario  nos  termos  do  artigo   19  da  Lei  n°  4.7]7/1964,  Lei  de  Agao

Papwhrr,  cque  prove  que  A  senten¢a  que  concluir  pela  car6ncia  ou  pela

improced6ncia  da  acdo  estd  sujeita  ao  duplo  grow  de  jurisdicdo,  ndo

produzindo e.f;eito sendo depots de conftrmada pelo tribunal;  da que julgar

a agdo procedente caberd apelapao, com efeito suspensivo .

Nesse   sentido,   a  jurisprudencia  do  C.   Superior

Tribunal de Justiga:

PROCESSUAL        CIVIL.        ACAO        CIVIL
PUBLICA.        IMPROBIDADE        ADMINISTRATIVA.        REEXAME
NECESSARIO.   CABIMENTO.   APLICACAO,   POR  ANALOGIA,  DO
ART.   ]9  DA  LEI  4.717/1965.1.   "Por  aplicag5o  anal6gica  da  primeira

parte do art.19 da Lei n° 4.717/65, as senteneas de improcedencia de ap5o
civil  ptiblica  sujeitam-se  indistintamente  ao  reexame  necessario"   (REsp
1.108.542/SC,  Rel.  Ministro  Castro Meira, j.19.5.2009, Dje  29.5.2009).  2.
Agravo   Regimental   nao   provido   (AgRg   no   REsp    1219033/RJ,   Rel.
Ministro   HERMAN   BENJAMIN,   SEGUNDA   TURMA,   julgado   em
17/03/2011, DJe 25/04/2011 ).

No m6rito, imp6e-se a manutengao da r. sentenca.

Conforme   disp6e   o   artigo   24,   inciso   XIV,   da

Constituicao Federal,  compete  a  Uniao,  aos  Estados  e  ao Distrito  Federal

legislar concorrentemente sobre a proteeao e integraeao social das pessoas

portadoras de deficiencia. No exercicio dessa compet6ncia, cabe a Uniao a

Apelacao n°  1005785-48.2014.8.26.0223
Voto n°  18.034
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estabelecer  normas  gerais,  restando  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  o

exercicio da competencia suplementar.

A  Lei  n.°  10.098/2000,  que  estabelece  as  normas

gerais pertinentes, previu no artigo  18  que  a Poc7cr PribJz.co I.mp/eme7i/crrc5

a formacdo de profissionais inl6rpretes de escrita em braile, linguagem de

sinais e de guias-int6rpretes, para facilitar qualquer tipo de comunica?do

direta  a  pessoa  portadora  de  deficiGncia  sensorial  e  com  dificuldade  de

comunicacdo.

A    Lei    n.°    10.436/2002,    tamb6m    editada    no

exercicio  dessa  competencia concorrente,  reconheceu  como  meio  legal de

comunicagao  e  expressao  a Lingua  Brasileira  de  Sinais  -  Libras  e  outros

recursos de express fro a ela associados.  Seus dispositivos imp6em ao Poder

Phblico  a  adocao  de  determinadas  providencias,  conforme  a  natureza  da

atividade exercida, sen5o vejamos:

Artigo   2.°  -  Deve  ser  garantido,  por  parte  do
poder prfelico  em geral  e  empresas  concessiondrias  de servi€os pdrblicos,
flormas institucionalizadas de apoiar o uso e difusdo da Lingua Brasileira
de  Sinais  -  Libras  como  meio  de  comunica€do  objetiva  e  de  utilizagdo
corrente das comunidades surdas do Brasil.

Artigo  3.°  -As  instituic6es  ptiblicas  e  empresas
concessiondrias   de   servicos   pJiblicos   de   assist6ncia   a   satide   devem

garantir atendimento e tratamento adequado aos portadores de defici6ncia
auditiva, de acordo com as normas legais em vigor.

Artigo  4.tJ  -  0  sistema  educacional federal  e  os
sistemas  educactonais  esladuais,  municipais  e  do  Di,strito  Federal devem
garantir  a  inclusdo  nos  cursos  de formapdo  de  Educacdo  Especial,  de
Fonooudiologia  e  de  Magist6rio,  em  seus   niveis  m6dio  e  superior,  do
ensino da Lingua Brasileira de Si,nais  - Libras, como par[e integrante dos

Apelapao n°  1005785-48.2014.8.26.0223
Voto n°  18.034
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Parametros Curriculares Nacionals - PCNs, corforme legisla?do vigente.

No   que   toca   a   natureza  juridica   dos   servi€os

notariais e de registro delegados pelo Poder Pdblico,  exercidos em carater

privado,  conforme  o  artigo  236  da  Constituigao  Federal,  de  fato  nao  se

equiparam,   ao   memos   tecnicamente,   a  uma   concessionaria   de   servigo

ptiblico, conforme a melhor doutrina:

0   art.   236   da   Carla   de   1988  foi   objeto   de
regula¢ao atrav6s da edicdo da Lei n. 8.935, de  18 de novembro de  1994,
com  as  alterac6es  da  Lei  n.  9.812,  de  10  de  agosto  de  1999,  e  da Lei  n.
10.506,  de  9  de  julho  de  2002.  All  se  estruturam  e  conf;ormam  o  perfeil

jur{dico dos notdrios e registradores, seus servi€os e direitos e deveres.
Os  servi¢os  notarias  e  registrais  sdo  concedidos

mediante   'peculiar'   delegacdo   do   Poder   Ptiblico.   A   teleologia   desta
peculiaridade reside na 'natureza' da atividade, pots sdo servi€os ptiblicos
essenciais  (do Estado), e ndo simples atividades materiais, portanto ndo se
encontram ao  abrigo  do Art.  175  da Carla de  1988,  inexistindo  qualquer
'rela¢do contratual' entre o Estado e o Notdrio e Registrador.

Esta      delegacdo       estd      contaminada      pela
'pessoalidade natural' do delegado, que somente poderd ser a pessoaftsica

cuja tal atribuicao tenha sido conquistada mediante 'concurso pthtico' de
provas e t{tulos.  0 controle de suas atividades 6 exerci,do pelos Tribunais,
e sua remuneracdo 6 estabelecida atrav6s de uma tabela de emolumentos,
sempre editada por Lei.1

Essa    circunstancia,     todavia,     nao    parece     se

coadunar   com   o   espirito   da   norma,   pois   estamos   diante   de   servigo

inegavelmente  ptiblico.  Embora  a  literalidade  dos  dispositivos  da  Lei  n.0

10.436/2002 nao alcance os servicos de notas e registros, tudo indica que a

I  MOLINARO, Carlos Alberto; PANSIERI, Flavio;  SARLET, ingo Wolfgang. Comenlfrios ao artigo

236. In;  CANOTILHO, J.  J.  Gomes.  Comenfarios a constituicao do Brasil.  Sao Paulo,  Saraiva/Almedina,

2013.    p.  2.161.

Apelacao n°  100578548.2014.8.26.0223
Voto n°  18.034
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inten?ao do Legislador for impor a todos que se encontrem sob a esfera de

influencia  do  Estado  o  clever  de  contribuir para  a  consecuEao  da  politica

phblica.    Alias,    considerando    que    tais    servicos    exigem   o    "manejo"

constante  de  declarac6es  de  vontade,  ha  total  pertinencia  em  exigir  dos

oficiais  e  tabeli6es  que  contem  com proflssionais  habilitados  em  diversas

formas  de  linguagem  a  possibilitar o  acesso  de  pessoa  com  deficiencia  a

seus servicos. Esse fundamento, a meu sentir, nao se afigura suficiente para

o decreto de improcedencia.

Todavia,  o  exame  detido  da  norma  em  questao

revela  que  ela  imp6e  obrigac6es  especiflcas  para  garantia  de  acesso  da

pessoa   com   deficiencia   auditiva   no   campo   da   saride   e   da   educaeao,

estabelecendo no artigo 2.0 uma clausula geral obrigando o poder pdblico e

empresas    concessionarias    de    servicos    ptiblicos    a    adotar    "formas

institucionalizadas   de   apoiar  o  uso   e   difusao  da  Lingua  Brasileira  de

Sinais".   Apesar  de   o  Minist6rio   Ptiblico   mencionar  o   artigo   3.°  supra

transcrito em suas raz6es de Apelaeao, quer parecer que a incidencia desse

artigo  se  restringe  as  instituig6es  pdblicas  e  empresas  concessionarias  de

servicos ptiblicos de assistencia a sadde.

Muito   embora   o   teor   do   artigo   2.°   de   algum

amparo  e  consistencia  a pretens5o  do  Ministerio  Ptiblico,  verifica-se  que

ele  nao  imp6e  propriamente  a  obrigag5o  de  incluir  interprete  habihtado

entre os servidores e fincionarios do poder pbblico em geral e de empresas

concessionarias  de  servicos ptiblicos,  obrigando-os tao-somente  a garantir
"formas institucionalizadas de apoiar o uso  e difusao da Lingua Brasileira

Apelagao n°  1005785-48.2014.8.26.0223
Voto n°  18.034
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de  Sinais  -  Libras  como  meio  de  comunica?ao  objetiva  e  de  utilizat:ao

corrente das comunidades surdas do Brasil".

Como    discutido    anteriormente,    a   norma    em

debate  foi  editada  no  exerclcio  da  competencia  legislativa  concorrente,

cabendo  a Uniao  apenas  a tare fa de  fixar normas  gerais.  A  aphcacao  dos

dispositivos   a   outros   entes   federados   reclama   regulamenta€5o.   Nesse

sentido, conv6m chamar a atencao ao teor do artigo 29 do Decreto Federal

n.°  5.626/2005,  que  regulamentou  a  Lei  n.°  10.436/2002  e  o  artigo  18  da

Lei n.°  10.098/2000,  que afirma expressamente que  a Din/rz.Jo FecJercz/,  os.

Estados  e  os  Munic{pios,  no  6mbito  de  suas  compet6ncias,  defiinirdo  os

instrumentos para a Ofletiva implantapao e o controle do uso  e difusao de

Libras  e de sua tradugdo  e interpretacdo, referidos  nos  dispositivos  deste

Decreto.

E  no  caso  dos  autos, por se  tratar de  servieos  de

notas e registros ptiblicos, essa competencia 6 do Exmo.  Corregedor Geral

da Justi?a, encarregado da supervisao dos servi?os extrajudiciais no Estado

de Sao Pau]o. E essa competencia regulamentar foi sim exercida, conforme

os  items  56.2  e  84.1   do  Tomo  11  das  Normas  de  Servieo  dos  Cart6rios

Extrajudiciais, i.77 vcrdz.s :

56.2.  0  surdo-mudo  que ndo puder  exprimir sua
vontade pela escrita,  desde que  capaz para exercer pessoalmente os  atos
da  vida  civil,  deve  se  fazer  acompanhar  de  tradutor  e  int6rprete  que
domine   a   L{ngua   Brasileira   de   Sinais    (LIBRAS),   conforme   Lei   ntJ
10.436/2002  e Decreto n{' 5.626/2005.  (Acrescentado  pelo Provimento CG
N° 41 /2012)
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84.1.  0  surdo-mudo  que ndo puder  exprimir  sua
vontade pela escrita,  desde  que  capaz para exercer pessoalmente  os  atos
da  vida  civil,  deve  se  fazer  acompanhar  de  tradutor  e  int6rprete  que
domine   a   L{ngua   Brasileira   de   Sinais    (LIBRAS),    conf;orme   Lei   n°
10.436/2002  e Decreto n°  5.626/2005.  (Acrescentado pelo Provimento CG
N° 41 /2012)

Ate  se poderja  argumentar que  a regulamentacao

dada  pela   E.   Corregedoria  6   timida,   mas   nao   6  possivel   afirmar  que

contrarie  o  disposto  no   artigo  2.0  da  Lei  n.°   10.436/2002,  pois,   a  sua

maneira,   inequivocamente   constitui   uma   "forma   institucionalizada   de

apoiar o uso  e difusao da Lingua Brasileira de  Sinais  - Libras  como meio

de  comunica€ao  objetiva e  de utiliza¢ao  corrente das  comunidades  surdas

do Brasil".

E  que  o  objetivo  da  Lei  n.°  10.436/2002  nao  foi

exatamente  obrigar o  Poder Pdblico  a providenciar o uso  da LIBRAS  em

toda a Administragao, mas sim estimular seu uso e difus5o no conjunto da

sociedade   brasileira.   Dal   os   diversos   graus   de   obrigatoriedade   dessa

garantia,  conforme  a  natureza  da  atividade  exercida  pelo  Poder  Pbblico.

Alias,    a   Lei    13.146/2015,    que    instituiu   o   Estatuto    da   Pessoa   com

Deficiencia,  nao  tomou  obrigat6ria  a  necessidade  de  toda  Administracao

contar com int6rpretes habilitados, reforcando essa obrigatoriedade no que

diz respeito ao acesso a educagao.  i ben verdade que,  como mencionado

pelos apelados na petigao de fls.  238/240,  o artigo  83  desse Estatuto preve

qua  Os  servicos  notariais  e  de  registro ndo  podem negar ou criar 6bices

ou  condi?6es  dif.erenciadas  a  prestacdo  de  seus  servicos  em  razdo  de

defici6ncia do solicitante, devendo reconhecer sua capacidade legal plena,

Apelacao n°  1005785-48.2014.8.26.0223
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gczrcz7eJz.dcz  cz  czcessz`bz./jdrdc,  mas  a norma  6  mais  aberta que  a pretenfaordo~-.-a--r{

Minist6rio Priblico, nao se podendo concluir pela necessidade de int6rprete

habilitado    em    cada    serventia,    necessarianente.    Por   outro    lado,    o

dispositivo  nao  esvazia  a  pretensao  do  Ministedo  Pdblico,  que  esta  em

consonancia com a norma superveniente.

Entretanto,    os    apelados    noticiaram    que,    em

cumprimento a inovagao legislativa suso mencionada, a ANOREG/SP esta

promovendo  a  implementacao  do  Sistema  de  Atendimento  a  Deficientes

Auditivos    em   todos   os   cart6rios   associados,   mediante   o   qual   sera

disponibilizado intexprete acessivel por videoconferencia, de maneira que a

justa e legitima preocupacao do representante do Minist6rio Pdblico com a

acessibilidade mos servieos notariais e de registro sera contemplada.

Entendo, portanto, que falta base legal para impor

aos requeridos  a obrigagao postulada pelo  Ministerio Ptiblico,  obviamente

sem prejuizo das providencias adotadas pela ANOREG.

Nesse sentido, ja se decidiu:

APELACAO            ACAO     CIVIL     PUBLICA
Pedidos  de  condena?do  da  Fazenda  Pdblica  Estadual  ds  obrigac6es  de
fazer  consistentes  na  manuten¢do  didria,  durante  todo  o  expediente  ou
aula,  de  ao  memos  urn  servidor  int6rprete  de  Linguagem  Brasileira  de
Sinais  (LIBRAS),  nos  6rgdos  ptiblicos  estaduais  discriminados  na inicial,
bern  como  na  colocacdo,   em  cada  uma  dessas  reparti¢6es,   de  placa
indicando   que   estas   contain  com  int6rprete   da  ref.erida  linguagem   -
Demanda   tencionada   a  obrigar   a   Administracao   Ptrblica  Estadual   a
adotar  pol[ticas  ptiblicas  supostamente  negligenciadas  nesta  esfera  de
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governo       Pleitos  que  carecem de  suporte juridico-legal que
adocao de tal ou qual progrcana governamental --   Administra¢do Estadual
que, de todo modo, perseguindo a diretriz estatuida pelo §  2° do artigo 26
do Decreto 5.625/2005, vein, no interior dos diversos 6rgdos que comp6em
a  sua  estrutura  orgdnica,  empreendendo  ac6es  no  sentido  de  capacitar
agentes pholicos a interpretar a Linguagem Brasileira de Sinats (LIBRAS),
dispondo, ainda, em seus quadros, de alguns servidores habilitados a tanto
Decreto  de improcedGncia  da  demanda mantido,  por fundamentacdo

diversa                            Recurso        desprovido         (ALpelz\Gto        CiveL        n°
1005788-03.2014.8.26.0223;     Relator(a):     Marcos     Pimentel     Tamassia;
Comarca:  Guaruja; 6rgao julgador:  1a Camara de Direito ELblico; Data do
julgamento:  10/11/2015;  Data de registro:  12/11/2015)

Para    fins    de   prequestionamento,    tern-se    por

inexistente      viola?ao      a      qualquer      dispositivo      constitucional      ou

infraconstitucional invocado e pertinente a mat6ria em debate.

Por   esses   fundamentos,   pelo   meu   voto,   nego

provimento aos recursos voluntario e oficial.

LUCIANA ALMEIDA PRAD0 BRESCIANI
Relatora

Apelapao n°  1005785-48.2014.8.26.0223
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ACORDAO

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  Direta  de  Inconstituciona[idade  n°

i2i#5[3c7f-p5z562°D2£.8]i2fi&8°E°i£::::uarfaid:]3aE°NPTaE]°jfmc&uk£#°iLiEifz£Bg
ILHABELA.

ACORDAM, em 6rgao Especial do Tribunal de Justica de Sao Paulo, profenr a
seguinte   decisao:   "JULGARAM   A   ACAO   PROCEDENTE   EM   PARTE.   V.U.",   de
conformidade com o voto do Relator, que jntegra este ac6rdao.

0  julgamento   teve   a  participacao   dos  Exmos.   Desembargadores  PINHEIRO
FRANCO  (Presidente),  MARCI0 BARTOLI,  JOA0  CARLOS  SALETTI, FRANCISC`O
CASCONI,   RENATO   SARTORELLI,   ADEMIR   BENEDITO,   ANTONI0   CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES   SIANO,   CLAUDIO   GODOY,   SOARES   LEVADA,   MOREIRA   VIEGAS,
COSTABILE  E  SOLIMENE,  TORRES  DE  CARVALHO,  VICO  MAHAS,  ARTUR
MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO,
DAMIAO COGAN E FERREIRA RODRIGUES.

Sao Paulo, 31  de mango de 2021.

EVARIST0 I)OS SANTOS
RELATOR

Assinatura Eletr@nica
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ADln n° 2.227.537-55.2020.8.26.0000 -Sao Paulo
Voto n° 43.733
Autor: PREFEITO MUNICIPAL DE ILHABELA
R6u: PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ILHABELA
(Lei Municipal n°  1.307/2018)

ACAO 1)IRETA DE INCONSTITUCIONALIDAI)E
Lei  Municipal  n°  1.307,  de  28.08.18,  de  iniciativa  parlamentar,
dispondo  sol)re a  obrigatoriedade  de  instalacdo  de  brinquedos
adaptados  a  criancas  deficientes,  em pracas,  parque\s,  escolas  e
creches  muntcipais,  ben.  corno  em  locals  de  diverstio  ern  geral,
abertos ao pdblico.
Vicio  de  iniciativa.   Inocorr€ncia.   Mat6ria  relativa  d  inclusdo
.social das pessoas portadoras de defici6ncias. Norma se des[ina a
promo€ao    do    principio    da    dignidtide    da   pessoa   hunrana,
fundarnenlo  do  Estado  Brasileiro  (art.1°,Ill,  da  CF).  Iniciativa
legislativa comuin.
Orgunizacdo  administrativa.  A ronla  a  separacdo  dos  poderes.
Presen¢a  do  v{cio  apontado,  apenas  em  rela¢do  ao  art.  4°  ao
aulorizar   que   o   Poder   Executivo   busque   incentivos   para   o
cumprimenlo  da  lei. Inger6ncia  na  organizacdo  administrativa.
Ausente       o       v{cio       quanto       ac)s       demdis        artigos       da
irorma. Reconhecinento  de  inconslitucicinalidade  apenas  do  art.
4°, por afronta aos arts.  5°, 47, inci.so XJV e  144 da CE.
Fonte  de  custeio.  AusGncia  de  indicacdo  ou  indica¢do  gen6rica
ndo torna a norma inconstilucional, podendo resultai- apenas  eln
sua inexequibilidade para o mesmo exerc[cio. Precedentes.
A¢ao procedente, em parte.

1.           Trata-se  de acao  direta  de  inconstitucionalidade  do  Prefeito Municipal
dellhabelatendo   por   objeto   aLei   Municipal   n°   1.307,   de   28.08.18,   de   iniciativa
par[amentar,  dispondo  sobre a  obrigatoriedade  de  instalacao  de  brinquedos  adaptados  a
criancas deficientes em pragas, parques, escolas e creches municipais, bern como em locals
de diversao em geral, abertos ao pfrolf co.

Sustentou,  em  resumo,  a  inconstitucionalidade  da  norma.    Inequivoca  a
violapao a separa¢ao dos poderes (arts.  50, capw/,  24,  §  2°,  '2',  e 47,  inciso 11, todos da CE).
Mat6ria versa sobre gestao administrativa, determinando medidas concretas e especfficas a
serem adotadas pelo Poder Executivo. Nao houve a indicaq;ao da fonte de custeio. Cabe ao
Executivo a iniciativa de lei que crie ou aumente despesa.  Citou doutrina e jurisprudencia.

Dlreta de  lnconstitucionalidade n° 2227537-55.2020  8.26.0000 -Sao paulo -Vdra de origem do  processo Na(1                     2
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Dai a liminar e o reconhecimento da inconstitucionalidade (fls. 01/14).

Aplicou-se   o   rito   abreviado   (fl.   18).   Vieram   informag6es   da   Camara
Municipal  (fls.  26/38  -com  documentos:  fls.  39/42).  Opinou  a  d.  Procuradoria  Geral  de
Justlga pela parcial procedencia (fls.  51/54).

i o relat6rio.

Procedente, em parte, a acao.

Trata-se  de acao  direta  de  inconstitucionalidade  do  Prefeito Municipal
dellhabelatendo   por   objeto   aLei   Municipal   n°   1.307,   de   28.08.18,   de   iniciativa

parlamentar,  dispondo  sobre a  obrigatonedade  de  instala¢ao  de  brinquedos  adaptados  a
criangas deficientes em pra¢as, parques, escolas e creches municipais, bern como em locais
de diversao em geral, abertos ao pilblico.

Alegou,  em  sintese,  vicio  de  iniciativa  e  violacao  a  separagao  de  poderes,
em razao da indevida inger6ncia em atos de gestao e em contratos administrativos.

Assim disp6e a lei impugnada:

"Art.1° Os  playgrounds  instalados  em jardins,  parques,  clubes,  areas  de

lazer  e  dreas   abertas   ao  pdblicoj   de\:era()   confer  brinquedos   adaptados  para
criancas com defici6ncia. "

"§   1°  Os  equipamento.I  mencionados  no  caput  deste  artigo  deverdo  ser

criados   e   instalados   por  pessoal   capaci[ado,   que   adequard  o   equipamento  ii
crianca com deficl6ncia. "

"§   2°  A16m  dos   equipamentos  estabelecidos   no  pardgrafo   anterior,   os

locais  mencionados  deverdo,  quando  for  o  caso,  ter brinquedos  adaptados  para
atender   as   crian¢as   com   deficiGncia   visual,   tats   como,  jogos   de   tabuleiro   e
barallros tdteis. "

"Art.  2°  As  pracas,  parques.  clubes  e  locals  afins  deverdo,  ainda,  ter  em

suas  estyuturas  de  acessibilidade para atender  ds pessoas  com defici6ncia,  dentro
dos padr6es da ABNT` "

•`Art.   3`J  As   despesas   com   a  execucao  desta  lei   correrao  por  con{a  de

dotac6es orcamentdrias pr6prias, suplemeutadas se necessdrio. "
"Art.  4`  0  Poder  Executivo fica autorizado  a buscar formas  de  incentrvo

para custear as despesas oriundas das adaptac6es oriundas desta lei. "•rArt. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicagdo. " (fl.16).

Direta de Inconstitucionalidade n° 2227537-55.2020.8.26.0000 -Sao Paulo -Vara de Orlgem do Processo tlT5o
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E  caso  de  reconhecer  a  incoustitucionalidade,  apenas  em  parte,  da  norma
atacada.

a) Quanto ao vicio de iniciativa.

Hag   se    constata   mfroula    dessa   natureza   quarto   a   questionada   Lei
Municipal n° 1307, de 28.08.18.

Norma  cuida.  basicamente,   da  instalapao  de  brinquedos  adaptados  para
ccriancas com deficiencia mos playgrourids de jardins, parques, clubes, areas de lazer e areas
atertas ao ptiblico.

Nao   se   encontra   no   ro]   de   mat6rias   reservadas   ao   Chefe   do   Poder
Executivo,   ou   seja,   aquelas   que   envolvem   (a)   servidores   Dtiblieos;   ®)   estrutura
administrativa;  (c)  leis  orcamentarias:  geracao  de  desnesas;  e,  (d)  leis  tributfrias
ben6ficas (GI0VANI DA SILVA CORRALO     ro poder Legislativo Municipal" -Ed.
Malheiros  -  2008      p.  82/87).

Disp5e   a   Constitui¢o   Bandeirante,   ao   tratar   de   iniciativa   privativa   do
Governador do Estado, em seu art. 24, §2°:

"§  2°  -  Compete,  exclusivamente,  ao  Governador  do  Estado  a  iniciativa

dos leis que disponham sobre: "
"1   -criaqdo   e   exlincao   de   cargos,  fun€6es   ou   empregos   ptiblicos   na

administra€do    direta    e    autdrquica.     bern    como    a    fixa¢do    da    respectiva
remuneracao; "

"2          criacdo    e    extincdo    dos    Secretarias    de    Estado    e    6rgdos    da

administracao pckblica, observado o disposto no artigo 47, XIX; "
"3   -  organizacdo  da  Procuradoria  Geral  do   Estado  e  da  Defensoria

Priblica do Estado, observadas as normas gerais da Unido; "
"4  -  servidores  pJiblicos  do  Estedo,  seu  regine  juridico,  provimento  de

cargos, estabilidade e aposentadoria; "
"5   -   militares,   seu   regime  jur{dico,   provimento   de   cargos,   promo€6es,

estabilidade,  remuneracdo,  rot.orma  e  transferencia  para  inatlvidade,  bern  como
fixacdo ou alteracdo do efetivo da Policia Militar; ""6  -cria¢do,  alteracdo  ou supressao  de  cart6rios  notariais  e  de  registros

pdbllcos.„

Observe-se,  ademais,  recente  orientag5o  do  Colendo  Supremo  Tribunal

Direta de  lneonsticucionalidade n° 2227537-55.2020.8  26.0000 -Sao l]aulo -Vara de ongem do  processo Nfro                    4
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Federal no julgamento da Renercussao Geral ITema n° 917) atrelada ao RE n° 878.911 :

"Recurso  extraordindrio  com  agravo.  Re_I)ercussdo  geral.  2.  Acdo Direta

de  lnconstitucionalidade  estadual.   Lei   5.616/2013,   do  Municipio   do  Rio  de
Janeiro.  Instalacdo  de  cameras  de  monitoramento  em  escolas  e  cercarias.   3.
Incorlstitucionalidade   formal.   Vlclo   de   iniciativa.   Competi±ncia   privativa   do
Poder   Executivo   municipal.    Ndo   ocorrGncia.   iNdo   usur_I}a   a   com_Deti}ncia
Eviv_at_ira  do  chefie  do  Poder  Executivo  lei  aiie.  embora  crie  desi}esa  Dara  a
Administracdo  Pi}blica.  ndo  trata  da  sua  estrutura  ou  da  atribuigdo  de  seus
6rgdos  hem  do  regime  _iurldico  de  servidores    ptibllcos.  4.  Repercussdo  geral
reconhecida   com   reafirmacao   da   jurispradGncia   desta   Corte.    5.    Recurso
extraordindrio_i}rovido`"  "   Decisao:   0   Tribunal,   por   unanimidade.   reputou
constitucional -a questdo`  0 Tribunal, pot. unanimiddde, reconheceu  a  exi;tGncia
de   repercussao   geral   da   questdo   constitucional   suscitada.   No   m6rito,   por
maioria,   reafirmou  a  jurisprud6ncia  dominante  sobre  a  mat6ria,  vencido   o
Ministro  Marco  Aur6ho.  Ndo  se  manif.estaram  os  Ministros  Celso  de  Mello  e
J2os'a   wtzber."  (RE  n°  878.91l,  Tema  n°  917        v.u.  j.   de  30.09.16        DJre  de
11.10.16 - Relator Ministro GILMAR MENDES).

Em  suma,  a mat6ria  disciplinada pela  lei  local      instalacao  de  brinquedos
adaptados para criancas com deficiencia mos playgrounds de jardius, parques, clubes, areas
de  lazer  e  areas  abertas  ao  pfrolico   -,  E§g  se  encontra  no  restrito  rol  de  mat6rias  de
iniciativa privativa do  Chefe  do  Executivo,  a denotar a inexistencia  de vicio  formal no
processo legislativo.

Imp6e-se   prestigiar   us   recentes   pronuncianentos   deste   Eg.   6rgao   Especial
convalidando   leis  municipais  dispondo   sobre   acessibilidade   a  pessoas  portadoras  de
deficichcla.

A  Constituicao  Federal  estabelece  como  urn  due  fundamentos  do  Estado
Brasileiro "a digivjd¢de d¢ pessoa Az.ma»¢" (art.1°,Ill), e inclui o direito a igualdade
no rol de direitos e garantjas fundamentajs do cidadao (art. 50).

Ademais,   o   Brasil   6   sigTiatalio   da   Convencao   lnternacional sobre   us
Direitos  das  Pessoas  com Deficiencia,  de  30.03.07,  aprovada  pelo  Congresso  Nacional

pelo  Decreto  Legislativo  n  0  186/08,  comprometendo-se  a  "...  pro77!over,  profeger  e
assegurar   o   exercicio   pleno   e   eqilitativo   de   todos   os   direitos   humanos   e   liberdades

fundamentais  por  todas   as   pessoas   com  deficiGncia  e  promover   o  respeito  pela  sua
dignidade inerente" (ELrt. |°).

Direca de lnconstimcionalidade nu  2227537-55  2020,8.26.0000 -Sao Paulo -Vara  de Origeiii  do  Processo t\'ao
informado
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Nfro  bastasse   isso,   em  2015   promugou-se   o  Estatuto   da   Pessoa   com
DeT`ilc±encti\ (Let m°  13.14611S). "... destinado a assegurar e a promover,  em condic6es de
igualdade,   o   exerc;cio   dos   direitos   e   das   liberdades  fundamentais   por   peLssocl   com
deficiGncza, visando a sua inclusao social e cidadania" (ilrt. I.`).

Ora, como se v6, o ordenamento juridico, no ambito intemacional alberga a
protegao  integral  da  pessoa  portadora  de  defici6ncia,  cabendo  &  todos  us  noderes  do
Estado      e  nao  aperias  ao  Poder  Executivo   `  a  adogao  de  medidas  concretas  visando  a
mais  ampla  prote¢So  e  incLusao  social  de  tais  pessoas,  em  homenagem  ao  prmcipio  da
dignidade da pessoa humana.

Destarte, a lei municipal, ao determinar a inseredo de brinquedos adaptados
em  praqas`  parques,  escolas  e  creches  mumcipais,  bern como  em  locajs  de  diversao  em

geral, abertos ao piiblico, nag interferiu em atos de gest5o.

Observe-se o entendimento deste Col. drgao Especial em casos analogos
ao dos autos:

"Acfio  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE      LEI  14.181,  DE  J8

DE  MAIO  DE  2018,  DO  MUNICIPIO  DE  RIBEIRAO  PRETO       NORMA  QUE
"DD±SspfSE__S_a_ERE   A_   INSTALACAO   I)E   APARELHOS   E   BRINOIJTEDOS

ADAPTADOS  NO AMBITO  I)AS  ACADEMIAS  AO  AR LIVRE  E  ALTERA A
LEI  ORI)INARIA  MUNICIPAL  NO   12.313,  DE   1°  DE  JULHO  DE  2010  E  DA
OUTRAS    PROVIDENCIAS"            LEI    DE    INICIATIVA    PARLAMENTAR    -
CONFORMIDADE  AOS  ARTIGOS   5C',  47,  INCISOS  11,  XIV,  XIX,   "A",  E   144,
TODOS  DA  CONSTITUIcfio   DO  ESTADO  DE  SAO  PAULO        VfcIO   I)E
INICIATIVA   NAO   CARACTERIZADO.   POIS  A  NORMA  IMPUGNADA  NAO
VERSA    SOBRE    A    ESTRUTURA    OU    ORGANIZAcfio    DE    C)RGAOS    DO
EXECUTIVO  OU  REGIME  JURiDICO  DOS  SERVIDORES  PtJBLICOS      TESE
FIXADA EM REPERCUSSAO  GERAL NO AMBITO DO C.  STF      TEMA N° 917
ARE.  878.9ll/RJ      PQR  FIM,  AUSENCIA  DE  PREVIsfio  ORCAMENTARIA
QUE,       POB       SI      Sb,      NAO      TEM      0      CONDfio      DE       ATRIBUIR
JNCONSTITUCIONALIDADE     A     LEI     -     PRECEDENTES     DO     C.     STF
PRETENsf io  IMPROCEDENTE."  (grife.\       A:Dln r[°  2155763-33.2018.8.26.0000
`  v.uj. de28.Il.18      Rel. Des. FRANCISCOCASCONI).

"Acfio  DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE  Lei n.  9.994,  de 25  de

setembro     de     2017,     do     Municipio    de     Santo    Andr6.     I.     AUSENCIA     DE
PARAMETRICIDADE  -   Controle  abstrato  de  constitwcionalidade  que  somente
pode   se  fundar   na   Constituicao   Estadual    -    Andlise   res{rita   aos   dispositivos
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constitucionals  invocados.  11.  VICIO  DE  INICIATIVA  --   1mDosicdo f[en¢rica de
i_z€_stale_£ao de brinquedos adai}tados em Daraues de divers6es Dtiblicos e I}rivados
que  ndo  interf;ere  na €estdo  edministrativa  do  Municii)io   -   Medida  de Dolicia
administrativa           Inexlslencia    de    vlcio    de    inieiativa`    nesse    ilonto.    Ill.
Inconstitucionalldade,  contudo,  da  determinacao  da  obrigaEdo  de  realizacdo  de
convGnios  e  parcerias  pelo  Poder  Executivo  para  a  aquisi€ao  e  instalacdo  de
brinquedos adaptados (artigo 5") e da fii:xacdo de prazo de 90 (noventa) dias para
regulainenta€do  (artigo  6")       Desrespeito  aos  artigos  5"  e  47,  incisos  11,  XIV  e
XIX,  a,  da  Constituicdo  Estadual   -   Lei  de  iniciativa  parlamentar  que  in`Jadiu  as
atribuic6es do Chefe do Poder Executivo.  ofendendo o principio da separa€do dos
poderes     -    Tema    917    de    Repercussao   Geral.    Inconstitucionalidade    parcial
configurada          Acdo   julgada   parcialmente   procedente."   (gri:Ict          ALDlr\   Ilo
2256016-29,2018.8.26.0000 ~  v.u j.  de  12.06.19 -Rel. Des.  MOACIR PERES).

"ACAO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE      Lei nt'  6.544.  de  o8

de abnl de 2019, do Munic{pio de Sertaozinho, que "disp6e ao Poder Executivo a
im_I}lanta€ao  de  bring_uedos  para pessoas  com  clef iLci6ncia  (PCD's),  em  todos  os

playgrounds,  e  dd  outras  provid6ncias"       Lei  que  ndo  trata  de  quaisquer  das
matdrias  cuia iniciativa lepislativa  esteia reservada Deha  Constituicao  Estadual
ao chefe do poker Executivo  -ComDetGncia concorrente     Lei aue I.do trata de
mat6ria de inlcia[tiva leEislativa exclusiva do  Chef;e do  Poder  Executivo -   Ndo
violacdo do DrinciDio da sel)aracdo de I)oderes. nem invasdo da esf;era da gestdo
administrativa (arts.  5°: 24. $ 2a`. 47: e 144 da CE). restrinf!indo-se a norma aos
limites do interesse local --   Inconstitucionalidade Ofastada. "

"ACAO    DIRETA    DE    INCONSTITUCIONALIDADE           Alegaqao    de

violacdo do artigos  25,174  e  176 da CE -Improced€ncia  -AusGncla de previs5o
de    dota€ao     orcamentdria    que     ndo     irxplica    a     exis{6ncia    de    vicio     de
inconstitucionalidade.    mas    apenas    a    inexequlbilidade    da    lei    no    exerclcio
orcamentdrio  em  que  aprovada      EnteTidimento,  pacifiico,  segundo  o  qual  a falta
de  especificacdo  da fonte  de recursos  pode  resultar  apenas  a nao  implementa¢ao
da   norma   no   mesmo   exercicio   em   que   pasta   em   vigor,   rnas   desde    logo
providenciada sua  inser¢do no  orcamento  do  exerc[cio seguinte      InexistGncia de
inconstitucionalidade  tamb6m nesse ponto.  A¢do julgada improcedente,  cassada a
/fro!.7anr."  (grifei        ADln  n°  2192694-98.2019.8.26.0000   -v.u.  j.  de  04.06.20   -
Rel. Des. JOA0 CARLOS SALETTI).

Ausente lajvo de inconstitucionalidade nesse sentido.

b) Quanto a separacao dos poderes.
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0 a±!L4: da Lei Municipal m° 1307/18 fere, no entanto, a independencia
e   sapi+ri\9ho   dos  poderes   (CArtigo   5°   -   Sdo   Poderes   do   Estado,   independentes   e
harm6nicos  entre si,  o Legislatlvo,  o Execu{ivo e o Judicidrio.") e conf]\gNIa inadwissivel
invasao do Legislativo na esfera Executiva.

No   ainbito   local,   observa   com   a   sintese   dos   doutos,  HELY  IJOPFS
REIRELLES:

"Em   sua  fun¢ao  normal  e  predominante  sobre  as   demais,  a   Cdrnara

elabora Leis, isto 6, normas abstratas, gerais e obrigat6rias  de conduta.  Esta a sua

funcao  espectfica,  bern  diferenciada  da  do  Executivo,  que  6  a  de  praticar  atos
concretos  de administra?do. Jd dlssemos      e conv6m se repita      que o Legislativo

prove  in genere,  o  Execulivo in s;pecie:.  a Cdmara  edita  normas  gerais,  o pre`f;eito
as  aplica  aos  casos  particulares  ocorrentes   Da{  nido  ser  _i}erndtido  d  Camara
intervir  direta  e  concretamente  nas  atividades  reservadas  ao  Executivo.   que
pedem  provis6es  administrativas  especiais  manifestadas  em  c>rde:ns,  proTtoie6es,
concess6es,   permiss6es,   nomeac6es,   paganentos,   recebimentos,   entendinientos
verbais   ou   escritos   com   os   interessados,   contratos,   realizzac6es   materials   da
Administracao e tudo o mais due se traduzir em atus ou medidas de execucao
governamental."(grifei      "Direito Municipal Brasileiro"  `  201317a ed.      Ed.
Malheiros  -Cap.XI`   I.2.      p.631).

0 dispositivo,  ao autorizar que o Poder Executivo busque incentivos para
o  c;unprimer[to  de Lei E"Art.  4°  0  Poder  Execulivo fica  autorizado  a  buscar formaLs  de
incentivo para custear as despesas  oriundas  dos  adaptaE6es oriuirdas desta lei. "  - grifei],
acarretou inequivoca ingerencia em questao claralnen[e administrativa.

Nesse sentidoja se pronunciou o Col. 6rgao Especial:

"Com  eifeilo,  o  diploma  normativc) hostilizado \Jiola,  efetivamente,  o artigo

5°,    caput,    da    Constitui€ao    Bandeirante,    de    observdncia   obrigat6ria   pelos
Municiplos de acordo com o artigo  144 da mesma Carla. "

"Segundo   o   roferido   dispositivo   (artigo   5u),   os    Poderes    Executivo   e

Legislativo sao independentes e harm6nicos  en[re si.  Disso decorre que o  Profeito

goza de  autonomia  e independencia em  rela§ao  a  CGmara  Municipal,  que  nao
oodem   ser  violadas   mediante   elabo_raQao   legislativa   aue   tenha   I)or   escol}o
outorizar o exercicio de atribuic6es a_ue lhes sdo comuns e tampouco im_i]ingivr ao
Pref;eito o awe dave ser i:eito em termos de administracao Dtiblica_. "

"Irfere-se  do  texto  impugnado  que  a  norma  local  encerra  contetido de  lei
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autorizativa,  de tal sorte que cl  legislador municipal ndo instituiu novas .i;ormas de

pagamento de impostos, taxas, contribuiqdo de melhoria e d[vida ativa de natureza
{ributdria e ndo tributdria, por meio de cartao de cr6dito ou cartao de d6bito,  mas
transferiu  ao  Prefeito  a prerrogativa  de jtazG-lo  mediante  decl.eto,  subvei.tendo  a
funcdo  precipua  do  Poder  Legislativo  em  criai.  direitos  e  obriga¢6es  inovadores
no  ordenamento  por meio  de  lei  em  sentido formal,  deixando  de  aprovar regraLs
juridicas  consistentes  que  vinculem  e  obriguem,  abstratamente,  a  administracdo
local, os mun{cipes ou os demais Poderes."

"Vale dizer, embora seja legitimo a Cdmara Municipal legislar a prop6sito

de  direito  tributdrio,  mediante  projeto  de  lei de  iniciativa parlamentar,  ndo  era
licito ao Lefiislativo autorizar o Pref:eito a desemi)enhar atribuica_a_i_d_ a_ssfzE1±±a4gi
l}ela   I)r61)ria   ordem   constituctonal.   estando   ambos   os   Poderes   investidos   da
prerrogativa  de  impulsionar projeto de  lei sobre  a  tema,  caracterizando  a norma
local   interferenc±a   indevida   na   autonomia   do   Pre/eito."   (g[.ifei         A;Dlr\   r[°
223855947.2019.8.26.0000          v.u   j.    de    04.03.20          Rel.    Des.    RENAT0
SARTORELLI).

Invadiu-se, inequivocamente, seara privativa do Executivo.

Haveria, em outros termos, ofensa ac principio constitucional da 'reserva
de administracao'. Ele, segundo o Pret6rio Excelso,  "...  fxppecJle fl frogerG#crd 7ror7#czfh;a
do  Poder  Legislativo  em  mat6rias  sujeitas  a  exclusiva  competfrocia  administrativa  do
Poder Erecezfivo. " (RE n° 427.574-ED -j. de  13.12.11  -   Rel. Min.  CELS0 DE MELLO
`  DJEde  13.02.12eADln°3.343     j.  deo1.09.11  -Plenino      Rel.p/oAc.Min.LUIZ

FUX      DJEde22.11.1l).

c) Quanto a fonte de custeio.

Autor  sustenta, ainda,  a  inconstituciorialidade  da  norma  por  aus6ncia  de
indica¢ao especifica da fonte de custeio.

Todavia, entendo ausente o vfcjo.

Leis  criando  despesas,  cmbora nao  mencionem   a  fonte  de  custeio, ou  a
mencionem   de   forma   gen6nca, nag devem   ser declaradas   inconstitucionais,   podendo
resultar apenas em sua inexequibi]idade para o mesmo exercicio.

Nesse      sentido     consolidou-se     a     jurisprudencia      desteHg.      Orgao
Especial (tJ.g. ADlnn°    2.143.990-88.2018.8.26.0000         v.u.    j.     de     13.02.19            Rel.
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Des.  CRISTINA ZUCCHI; ADln n° 2.001.373-71.2019.8.26.0000  -v.u. j.  de 22.05.19  -
Rel.  Des. BERHTTA  DA  SILVEIRA),  inclusive  em  precedentes  de  minha  Relatoria
(ADln n°           2.186.030-85.2018.8.26.0000               v.u.          j.           de           28.11.18; ADln n°
2.197.259-42.2018.8.26.0000    -v.u.  j.   de  05.12.18;  ADln n°  2262824-50.2018.8.26.0000

v.u.  j.  de  24.04.19;  ADlnn°2.256.219-54.2019.8.26.0000       v.u.j.  de  lo.06.20,  de  que
fui Relator).

Nesses    termos,    a   luz   desse    entendimento,rfeha   que   se   falar   em
inconstitucionalidade por esse  fundamento  -   ausencia de indicagao especifica de fonte de
custeio.

Mais nao 6 preciso acrescentar.

Diante  do  aludido  vicio  de  inconstitucionalidade,  invalida-se  somente  o
art. 40 da Lei Municipal  n°  1.307, de 28.08.18, por afronta aos  arts. 50, 47, inciso XIV,
117 e 144 da Constituicao Estadual.

3.          Julgo procedente, em parte, a acao.

EVARIST0 DOS SANTOS
Relator

(assinado eletronicamente)
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