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PARECER JURÍDICO 
PJL n° 168/2022 

 

EMENTA: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 

9.397/2022. “ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 

12/2012 QUE DISPÕE SOBRE O CÓDIGO DE 

POSTURAS PARA GARANTIR O SOSSEGO PÚBLICO E 

PROIBIR NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÁS 

00H E ÁS 07H EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, 

COMERCIALIZAÇÃO E O CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOÓLICAS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DE 

SANTA MARIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” (SIC). 

VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE PONTUAIS. 

ADEQUAÇÃO DA TÉCNICA LEGISLATIVA. 

PROTOCOLO Nº 3.848/2022. DEVOLUÇÃO PARA 

AJUSTES. 

 

I – DO RELATÓRIO: 

Vem ao exame desta Procuradoria Jurídica Legislativa o Projeto de 

Lei Complementar nº 9.397/2022, de autoria do vereador Getúlio Jorge de Vargas, que 

“Altera a Lei Complementar nº 12/2012 que dispõe sobre o Código de Posturas para 

garantir o sossego público e proibir no horário compreendido entre ás 00h e ás 07h em 

todos os dias da semana, comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em 

logradouros públicos de Santa Maria e dá outras providências” (sic), protocolado sob o 

nº 3.848/2022. 

Consoante justificativa, “associado ao consumo de bebidas 

álcoólicas ou não, a produção de ruídos sonoros por veículos automotores também 

compromete o sossego e a saúde pública” (sic), bem como “a venda e ingestão de 

bebidas alcóolicas de forma indiscriminada em locais públicos e em horário consagrado 

para o descanso noturno, compreendido entre a meia-noite e às sete horas da manhã, 

acarretam problemas de ordem social, relacionados a saúde, sossego e segurança, que 

impõem uma ação Estatal para coibir os abusos” (sic). 

É o breve relatório. 
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II – DO PARECER: 

Inicialmente, com relação à competência, entende-se que a matéria 

abordada pelo projeto legislativo em tela se enquadra dentre aquelas de alçada do 

Município, uma vez que este, enquanto Ente integrante da organização político-

administrativa da República, tem na própria Constituição Federal (CF) a garantia de sua 

autonomia: 

Art. 18. A organização político-administrativa da República 

Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta 

Constituição. 

Tal autonomia se expressa tanto pela competência de o Município 

legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, 

nos moldes do que prevê o artigo 30, I e II, da CF, quanto e principalmente para 

organizar-se administrativa e juridicamente, estabelecer normas de controle de ruído e 

regulamentar a utilização dos logradouros municipais, conforme prelecionam os incisos 

I, II, XVI e XXI do artigo 9º da Lei Orgânica Municipal (LOM): 

Art. 30. Compete aos Municípios:  

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

 

 

Art. 9º - Compete ao Município, no exercício de sua autonomia, 

dentre outras, as seguintes atribuições: 

I - organizar-se administrativamente, observadas as 

legislações federal e estadual; 

II - organizar-se juridicamente, decretar suas leis, expedir 

decretos, atos e medidas, relativas aos assuntos de interesse 

local; 

(...) 

XVI - estabelecer normas de preservação e controle de ruído, 

de poluição do meio ambiente, do espaço aéreo e das águas; 

(...) 

XXI - regulamentar, sinalizar e fiscalizar a utilização dos 

logradouros, vias urbanas, estradas municipais, faixas de 

rolamento, zonas de silêncio e de trânsito em condições especiais, 

incumbindo-se de sua construção e conservação; (grifou-se) 

 

Ademais, no que diz com a iniciativa legislativa, o presente Projeto 

de Lei Complementar apresenta-se igualmente adequado às disposições legais 

pertinentes, haja vista que o art. 82 da LOM confere legitimidade para tanto a qualquer 

Vereador. 

Pois bem. 
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Feitas essas considerações, passar-se-á, a seguir, à análise 

específica de diversos pontos e dispositivos do projeto: 

 

II.1 – DA EMENTA: 

 

De pronto é o caso de se salientar relevante equívoco redacional 

que deve ser corrigido na ementa da proposição, no ponto em que essa faz menção de 

alterar a “Lei Complementar nº 12/2012” ao passo que o Código de Posturas Municipal, 

por certo, é consolidado pela “Lei Complementar Municipal nº 92/2012”. 

 

 

II.2 – DO ARTIGO 2º: 

 

O artigo 2º do projeto propõe incluir um artigo 24-A no Código de 

Posturas com a seguinte redação: “Nos veículos automotores, em movimento, 

parados ou estacionados, é proibida a produção de som audível do lado externo 

do veículo”. 

De início, faz-se pertinente registrar que, especificamente com 

relação à proteção do meio ambiente e ao controle da poluição, a competência 

legislativa principal não é do Município, já que esta é concorrente, ou seja, da União para 

normas gerais e dos Estados em caráter suplementar, nos termos do artigo 24, VI, da 

CF. 

Todavia, é comum a todos os Entes federativos, inclusive ao 

Município, a competência administrativa para proteger o meio ambiente e combater a 

poluição em qualquer de suas formas, o que, somado à mencionada competência 

legislativa suplementar, que fica restrita ao interesse local, empresta capacidade 

legislativa para a presente proposição. 

No ponto, toma evidência a seguinte lição de Paulo Affonso Leme 

Machado: 

“(...) não se suplementa uma regra jurídica simplesmente pela 

vontade de os Estados inovarem diante da legislação federal. 

A capacidade suplementária está condicionada à necessidade 

de aperfeiçoar a legislação federal ou diante da constatação de 

lacunas ou de imperfeições da norma geral federal”. 
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(MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São 

Paulo: Ed. Malheiros, 2011- pp. 123) (grifou-se e sublinhou-se) 

Mais ainda, no exercício dessa competência excepcional, o 

Município não pode fixar parâmetros que extrapolem, ou seja, que sejam mais 

tolerantes do que aqueles já fixados pela União ou pelo Estado. 

Esse, aliás, é o reiterado entendimento do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

POLUIÇÃO SONORA. LEI Nº 3.586/2001 DO MUNICÍPIO DE 

TORRES. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RECONHECIDA 

EM SEDE DE INCIDENTE DE ARQUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL 

DESTA CORTE. FIXAÇÃO DE MULTA AO ENTE PÚBLICO POR 

DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CABIMENTO. 

REDUÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO. I - De acordo com o 

disposto no artigo 24, VI, da Constituição Federal, os 

Municípios não dispõem de competência concorrente para 

legislar sobre proteção ao meio ambiente e controle da 

poluição, competência restrita da União, Estados e Distrito 

Federal, o que, no âmbito estadual foi disciplinado pelo artigo 

52, XIV, da Constituição Estadual, podendo os Municípios 

suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, por 

aplicação do artigo 30, II, da Constituição Federal. II - Com 

efeito, a Lei Municipal nº 3.586/2001, do Município de Torres, 

estabelece níveis de decibéis que extrapolam aqueles 

previstos na legislação estadual e federal sobre o tema, 

violando expressamente os artigos 24, VI, 30, II e 225 da 

Constituição Federal, legislando além de sua competência 

supletiva, conforme entendimento exarado pelo Órgão 

Especial desta Corte ao apreciar a Arguição de 

Inconstitucionalidade nº 70075952325. (...) .(Apelação Cível, Nº 

70073993693, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 30-08-

2018) (grifou-se e sublinhou-se) 

 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE 

ALEGRETE. LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE OS NÍVEIS 

DE RUÍDO PARA FINS DE CONTROLE DA POLUIÇÃO SONORA. 
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INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 1/90 DO CONAMA, QUE 

ESTABELECE OS CRITÉRIOS GERAIS. AFRONTA AO ART. 8º 

DA CE-89 E AO ART. 225 DA CF-89, O QUE AUTORIZA O 

MANEJO DA PRESENTE DEMANDA. 1. O cerne da 

inconstitucionalidade da Lei - Alegrete nº 4.451, de 26JAN10 está 

na sua afronta aos artigos 8º, caput e 52, XIV, da CE-89, 

combinados com os artigos 24, VI, §§ 1º a 4º; 30, II; e 225, da CF-

88. 2. Os limites de emissão ruído para controle da poluição do meio 

ambiente estão previstos na Resolução - CONAMA nº 1/90, que é 

um instrumento normativo que regulamenta o tema, estribado no 

art. 1º da Lei nº 7.804/89 e nos arts. 23, VI e 225, da CF-88. A par 

disso, a legislação municipal não pode desbordar os limites 

conferidos pela norma regulamentadora, relativamente aos níveis 

de emissão de ruído por clubes e entidades sociais nos dias de 

Carnaval, caso dos autos. 3. O Município não pode, em nome do 

interesse local, desbordar dos parâmetros gerais. A União 

editou norma de caráter geral regulamentando a questão da 

emissão ruído para controle da poluição do meio ambiente 

(Resolução - CONAMA nº 1/90), que dispõe sobre critérios de 

padrões de emissão de ruídos decorrentes de quaisquer 

atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, 

inclusive as de propaganda política. Esta resolução 

estabeleceu as normas gerais a serem observadas, pelos 

Estados, Distrito Federal e Municípios, quando da 

regulamentação da matéria, adotando as normas técnicas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT previstas na 

NBR 10.151 e na NBR 10.152. 4. No âmbito estadual, o art. 52, XIV, 

da CE-89 determina que cabe à Assembléia Legislativa, com a 

sanção do Governador, não exigida esta para o especificado no art. 

53, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, 

especialmente sobre aquelas previstas no art. 24 da CF-88. Para 

regulamentar a questão dos sons e ruídos, foi editado o Decreto-

RS nº 23.439, de 24OUT74. 5. Configurada afronta ao art. 225 da 

CF-88 e ao art. 8ª da CE-89 que autoriza o manejo da ação direta 

de inconstitucionalidade. 6. Inconstitucionalidade da Lei - Alegrete 

nº 4.451/10 declarada. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE. UNÂNIME.(Ação 

Direta de Inconstitucionalidade, Nº 70060488624, Tribunal Pleno, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro 

Pacheco, Julgado em: 22-06-2015). (grifou-se e sublinhou-se) 
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL 

QUE ESTABELECE LIMITE DE EMISSÃO SONORA PARA 

EQUIPAMENTOS DE SOM USADOS EM VEÍCULOS EM NIVEL 

MÁXIMO SUPERIOR AO PERMITIDO EM NORMA ESTADUAL. 

INSCONSTITUCIONALIDADE. Os Municípios detêm 

competência suplementar para legislar sobre matéria relativa 

ao meio ambiente e poluição, nos casos de omissões ou 

lacunas e para atender ao interesse local. Precedentes. Caso 

em que a Lei Municipal n. 4.889/2011 desborda da competência 

suplementar ao instituir limite de emissão sonora superior ao 

permitido em norma estadual, estabelecendo forma diversa de 

medição. Inconstitucionalidade por ofensa aos artigos 8º e 52, XIV 

da Constituição Estadual, conjugados com os artigos 24, VI, 30, II e 

225 da Constituição da República. Precedentes. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 

UNÂNIME.(Ação Direta de Inconstitucionalidade, Nº 70058961145, 

Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira 

Cezar, Julgado em: 26-01-2016) (grifou-se e sublinhou-se) 

 

Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 145, 

cujo leading case foi o RE 586.224/SP, também fixou a harmonia com a disciplina 

estabelecida pelos demais entes federados como requisito caracterizador dessa 

competência dos Municípios para legislar sobre meio ambiente: 

 

Tema 145: O município é competente para legislar sobre o meio 

ambiente com a União e o Estado, no limite do seu interesse 

local e desde que tal regramento seja harmônico com a 

disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, 

VI, c/c 30, I e II, da Constituição Federal). (grifou-se e sublinhou-

se) 

 

Assim, valem ser mencionadas as seguintes normas: a Lei Federal 

nº 6.938/1981; as Resoluções nº 01/1990 e 002/1990 do CONAMA; o Decreto Estadual 

nº 23.439; as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT 

previstas na NBR 10.151 e na NBR 10.152; e, notadamente, a Resolução CONTRAN nº 

624 de 19/10/2016. 

Veja-se, a Lei Federal nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, quando trata sobre o Sistema Nacional do Meio Ambiente, 

além de determinar que compete ao CONAMA estabelecer, privativamente, normas 
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e padrões nacionais de controle da poluição por veículos automotores, prevê o 

seguinte: 

 

Art. 6º Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações 

instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e 

melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional 

do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado: 

(...) 

§ 1º - Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas 

de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas e 

complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, 

observados os que forem estabelecidos pelo CONAMA. 

§ 2º Os Municípios, observadas as normas e os padrões 

federais e estaduais, também poderão elaborar as normas 

mencionadas no parágrafo anterior.  

 

(...) 

 

Art. 8º Compete ao CONAMA: 

(...) 

VI - estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais 

de controle da poluição por veículos automotores, aeronaves e 

embarcações, mediante audiência dos Ministérios 

competentes; (grifou-se e sublinhou-se) 

 

Em razão dessa previsão legal, o CONAMA editou a Resolução nº 

001/1990 que “dispõe sobre critérios de padrões de emissão de ruídos decorrentes de 

quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais e recreativas, inclusive as de 

propaganda política” e determina o seguinte: 

IV - A emissão de ruídos produzidos por veículos automotores 

e os produzidos no interior dos ambientes de trabalho 

obedecerão às normas expedidas, respectivamente, pelo 

Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN e pelo órgão 

competente do Ministério do Trabalho. 

V - As entidades e órgãos públicos (federais, estaduais e 

municipais) competentes, no uso do respectivo poder de 

polícia, disporão de acordo com o estabelecido nesta 
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Resolução, sobre a emissão ou proibição da emissão de ruídos 

produzidos por qualquer meio ou de qualquer espécie, 

considerando sempre os locais, horários e a natureza das 

atividades emissoras, com vistas a compatibilizar o exercício 

das atividades com a preservação da saúde e do sossego 

público. 

(...) 

VII - Todas as normas reguladoras da poluição sonora, 

emitidas a partir da presente data, deverão ser 

compatibilizadas com a presente Resolução. (grifou-se e 

sublinhou-se) 

Da leitura dos dispositivos supradestacados depreende-se que, 

quanto à emissão dos ruídos produzidos por veículos automotores, prevalecem os 

parâmetros previstos em norma expedida pelo Conselho Nacional de Trânsito – 

CONTRAN, bem como que eventual previsão municipal a respeito deve sempre 

considerar os locais, horários e a natureza da atividade emissora, além de resguardar 

compatibilidade com essa Resolução nº 001/1990 do CONAMA. 

Ao seu turno, o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, que 

é o órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito e responsável 

pela elaboração das diretrizes da Política Nacional de Trânsito, editou a sua Resolução 

nº 624 de 19/10/2016, que justamente “Regulamenta a fiscalização de sons produzidos 

por equipamentos utilizados em veículos, a que se refere o art. 228, do Código de 

Trânsito Brasileiro” no seguinte teor: 

Art. 1° Fica proibida a utilização, em veículos de qualquer 

espécie, de equipamento que produza som audível pelo lado 

externo, independentemente do volume ou freqüência, que 

perturbe o sossego público, nas vias terrestres abertas à 

circulação. 

Parágrafo único. O agente de trânsito deverá registrar, no campo 

de observações do auto de infração, a forma de constatação do fato 

gerador da infração. 

Art. 2° Excetuam-se do disposto no artigo 1° desta Resolução os 

ruídos produzidos por: 
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I- buzinas, alarmes, sinalizadores de marcha-à-ré, sirenes, pelo 

motor e demais componentes obrigatórios do próprio veículo, 

lI- veículos prestadores de serviço com emissão sonora de 

publicidade, divulgação, entretenimento e comunicação, desde que 

estejam portando autorização emitida pelo órgão ou entidade local 

competente, e 

III- veículos de competição e os de entretenimento público, somente 

nos locais de competição ou de apresentação devidamente 

estabelecidos e permitidos pelas autoridades competentes. 

Art. 3º A inobservância do disposto nesta Resolução constitui 

infração de trânsito prevista no artigo 228 do CTB. (grifou-se e 

sublinhou-se) 

 

Nessas condições, ao passo que a Resolução nº 624 do 

CONTRAN já proíbe equipamentos que produzam som audível pelo lado externo 

de veículos de qualquer espécie, identifica-se que o artigo 24-A ora proposto está 

adequado às disposições legais e constitucionais aplicáveis, à medida que, com o 

objetivo de proteger o meio ambiente e combater a poluição sonora no Município de 

Santa Maria, prevê restrição harmônica com aquela já editada pelo órgão que detém a 

competência originária para legislar a respeito, suplementando a legislação federal no 

interesse local e em consonância com o entendimento do STF. 

 

 

II.3 – DO ARTIGO 4º: 

 

O artigo 4º do projeto propõe nova redação ao artigo 39 do Código 

de Posturas, cujo caput passaria a ter o seguinte teor: “É proibida, no horário 

compreendido entre ás 00h e ás 07h em todos os dias da semana, a venda e o 

consumo de bebidas alcoólicas nos logradouros públicos sem a devida 

autorização do Poder Público competente”. 

Quanto à competência para tanto, remete-se às considerações 

trazidas no item “II.2 – DO ARTIGO 2º” deste parecer jurídico, à medida que, com relação 

ao consumo, a competência legislativa principal também não é do Município, mas, como 

dito, da União para normas gerais e dos Estados em caráter suplementar, conforme o 

inciso V do já citado artigo 24 da CF. 
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Assim, a potencial competência legislativa suplementar do Município 

também fica restrita ao interesse local e aos subjetivos parâmetros impostos pelo 

Princípio da Proporcionalidade. 

Isso porque o Princípio da Proporcionalidade, implícito na 

Constituição da República, é corolário do próprio Estado de Direito e serve justamente 

para limitar toda atuação do Poder Público no exercício do poder de restringir direitos, 

como na hipótese. 

Não à toa o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina 

declarou inconstitucionais leis municipais com pretensões equivalentes à do dispositivo 

em questão, por, justamente, restringirem o direito de liberdade individual e, por 

consequência, afrontarem o Princípio da Proporcionalidade: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 
4.080/2015, DO MUNICÍPIO DE LAGES, DE INICIATIVA 
PARLAMENTAR, QUE PROÍBE A COMERCIALIZAÇÃO E O 
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS DE QUALQUER 
GRADUAÇÃO EM CERTOS LOGRADOUROS PÚBLICOS 
MUNICIPAIS (ARTS. 1º E 2º). PROIBIÇÃO QUE, A PRETEXTO DE 
GARANTIR MAIOR SEGURANÇA, RESTRINGE O DIREITO DE 
LIBERDADE INDIVIDUAL, DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE 
CONCORRÊNCIA. (...)   A lei, de iniciativa parlamentar, que impõe 
ao Poder Executivo a obrigação de fiscalizar o cumprimento da 
norma, e de aplicar sanções administrativas àqueles que a 
infringirem (art. 5º, caput, da Lei n. 4.080/2015, de Lages), é 
inconstitucional porque viola o princípio constitucional da separação 
e independência dos poderes (art. 32, caput, da CE/1989). (...) "A 
atividade legislativa está necessariamente sujeita à rígida 
observância de diretriz fundamental, que, encontrando suporte 
teórico no princípio da proporcionalidade, veda os excessos 
normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. O 
princípio da proporcionalidade, nesse contexto, acha-se 
vocacionado a inibir e a neutralizar os abusos do Poder Público 
no exercício de suas funções, qualificando-se como parâmetro 
de aferição da própria constitucionalidade material dos atos 
estatais" (STF - ADI n. 2551 MC-QO/MG, Rel. Ministro Celso de 
Mello). Por isso, não é proporcional nem razoável a lei que, a 
pretexto de garantir maior segurança, proíbe a comercialização 
e o consumo de bebidas alcoólicas em logradouros públicos, 
restringe o direito à livre iniciativa, à livre concorrência e à 
liberdade individual, sobretudo porque a ingestão moderada de 
bebida alcoólica, além de ser legalmente lícita, é socialmente 
aceita e tolerada e, além disso, o consumo excessivo é 
reprimido por dispositivos legais mais eficazes. (TJSC, Direta 
de Inconstitucionalidade n. 8000215-80.2018.8.24.0900, da Capital, 
rel. Jaime Ramos, Órgão Especial, j. 05-12-2018). 
 
 
 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 
4.666/2010, DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, DE INICIATIVA 
PARLAMENTAR, QUE PROÍBE O CONSUMO DE BEBIDAS 
ALCOÓLICAS DE QUALQUER GRADUAÇÃO EM CERTOS 
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LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS (ARTS. 1º E 2º) E 
IMPÕE AO PREFEITO A OBRIGAÇÃO DE FIRMAR CONVÊNIO 
COM A POLÍCIA MILITAR PARA FISCALIZAR O CUMPRIMENTO 
DA LEI (ART. 3º) – INDEVIDA INTERFERÊNCIA EM ATOS DE 
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CHEFE DO EXECUTIVO 
MUNICIPAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO E 
INDEPENDÊNCIA DOS PODERES (ART. 32, DA CE/1989) – 
ATRIBUIÇÃO DE OBRIGAÇÕES À POLÍCIA MILITAR QUE É 
SUBORDINADA AO GOVERNADOR DO ESTADO (ART. 4º) – 
OFENSA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO (ART. 1º E 107, DA 
CE/1989) – PROIBIÇÃO DO CONSUMO DE BEBIDAS 
ALCOÓLICAS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS QUE, A 
PRETEXTO DE GARANTIR MAIOR SEGURANÇA, RESTRINGE O 
DIREITO DE LIBERDADE INDIVIDUAL – OFENSA AO PRINCÍPIO 
DA PROPORCIONALIDADE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 4.666/2010, DO 
MUNICÍPIO DE CANOINHAS – (...) “A atividade legislativa está 
necessariamente sujeita à rígida observância de diretriz 
fundamental, que, encontrando suporte teórico no princípio da 
proporcionalidade, veda os excessos normativos e as 
prescrições irrazoáveis do Poder Público. O princípio da 
proporcionalidade, nesse contexto, acha-se vocacionado a 
inibir e a neutralizar os abusos do Poder Público no exercício 
de suas funções, qualificando-se como parâmetro de aferição 
da própria constitucionalidade material dos atos estatais” (STF 
– ADI n. 2551 MC-QO/MG, Rel. Ministro Celso de Mello). Por 
isso, não é proporcional nem razoável a lei que, a pretexto de 
garantir maior segurança, proíbe o consumo de bebidas 
alcoólicas em logradouros públicos, mas restringe o direito de 
liberdade individual, sobretudo porque a ingestão moderada de 
bebida alcoólica, além de ser legalmente lícita, é socialmente 
aceita e tolerada e, além disso, o consumo excessivo é 
reprimido por dispositivos legais mais eficazes. (TJSC, Direta 
de Inconstitucionalidade n. 8000075-98.2016.8.24.0000, de 
Canoinhas, rel. Des. Jaime Ramos, j. 15-02-2017). (grifou-se e 
sublinhou-se) 
 
 
 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO 
MUNICÍPIO QUE PROÍBE O CONSUMO DE BEBIDAS 
ALCOÓLICAS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS. 
COLISÃO ENTRE OS PRINCÍPIOS DA LIBERDADE E 
SEGURANÇA. JUÍZO DE PONDERAÇÃO. PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE. SUBPRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO, 
NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO 
ESTRITO. CASO CONCRETO EM QUE NÃO SE VERIFICA A 
APTIDÃO DA MEDIDA PARA A OBTENÇÃO DO OBJETIVO 
PRETENDIDO. EXISTÊNCIA DE MEIO MENOS GRAVOSO, 
CONSISTENTE NA PUNIÇÃO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE 
EQUILÍBRIO ENTRE O MEIO UTILIZADO E O FIM ALMEJADO. 
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO 
ART. 1º DA LEI N. 6.555/2014 E, POR ARRASTAMENTO, DOS 
ARTS. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 7º, DA MESMA LEI, DESTINADOS A 
REGULAR O ALCANCE E MODO DE FISCALIZAÇÃO DA 
RESTRIÇÃO IMPOSTA PELO DIPLOMA LEGAL. PRECEDENTE 
DO ÓRGÃO ESPECIAL NA ADIN 8000075-98.2016.8.24.0000, 
DES. JAIME RAMOS. EFEITOS EX TUNC E ERGA OMNES.  
(TJSC, Direta de Inconstitucionalidade n. 8000280-
30.2016.8.24.0000, de Chapecó, rel. Ronei Danielli, Órgão 
Especial, j. 04-12-2017). (grifou-se e sublinhou-se) 
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Verifica-se, todavia, que o caso concreto é distinto daqueles 

apreciados nos julgamentos supratranscritos, e, por isso, não se afigura 

desproporcional, haja vista que o parlamentar proponente não pretende proibir em 

absoluto a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em logradouros públicos, 

mas somente no horário compreendido entre a 0h e as 07h, com exceção de 

hipóteses devidamente autorizadas pelo Poder Público. 

Essa medida de aferição da proporcionalidade, aliás, encontra eco 

no raciocínio que conduziu o entendimento dos seguintes julgados do Tribunal de Justiça 

do Estado do Paraná: 

 

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 12.744/2018, de 

Londrina. Vedação ao consumo de bebidas alcóolicas nos 

logradouros públicos de Londrina, entre 22 (vinte) e 8 (oito) 

horas. Exercício da competência legislativa suplementar, 

orientado pela preponderância do interesse local. Artigo 30, 

incisos I e II, da Constituição da República. Adequação da 

norma questionada aos ditames da Política Nacional sobre o 

Álcool (Decreto nº 6.117/2007). Proteção aos valores da ordem 

pública, direito ao sossego, ambientais e proteção à criança e 

ao adolescente. Norma adequada aos fins tencionados. 

Limitações ao exercício da liberdade individual justificadas em 

razão do alto benefício social advindo. Restrição mínima às 

liberdades individuais. Precedentes deste Órgão Especial (AI nº 

1.469.541-9 e AI nº 642.033-1). Constitucionalidade afirmada.Ação 

julgada improcedente. (TJPR - Órgão Especial - AI - 1747727-1 - 

Curitiba -  Rel.: DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA 

- Por maioria -  J. 18.03.2019) (grifou-se e sublinhou-se) 

 

 

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE CAPANEMA. LEI 

QUE PROÍBE O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS EM VIAS 

PÚBLICAS. CONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA. 1. 

PONDERAÇÃO DOS CONFLITOS DIANTE DO CASO 

CONCRETO. 2. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 3. RESTRIÇÃO 

MÍNIMA A LIBERDADE, DIANTE DOS GANHOS PARA A 

SOCIEDADE. 4. INEXISTÊNCIA DE DIREITOS ABSOLUTOS NO 
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SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO. 5. NECESSIDADE 

DE COEXISTÊNCIA HARMONIOSA DAS LIBERDADES. 6. O 

JUIZ PRECISA ESTAR EM SINTONIA COM O SENTIMENTO 

SOCIAL, MÁXIME EM TEMAS DE GRANDE INTERESSE 

PÚBLICO E RELEVÂNCIA SOCIAL. 7. PRINCÍPIO DA 

PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. 8. 

PROTEÇÃO À INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE. 

MEIO EFICAZ JÁ COMPROVADO EM VÁRIOS MUNICÍPIOS 

BRASILEIROS. 9. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 30, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONCEITO DE INTERESSE LOCAL. 10. 

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART.5º, INCISO II, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 11. TEORIA DAS JANELAS 

QUEBRADAS.ONDE EXISTE SINAL DE DESORDEM SOCIAL, 

ONDE NÃO SE PUNEM AS PEQUENAS FALTAS, A TENDÊNCIA 

É A CRIMINALIDADE AUMENTAR.12. HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS EM 

HORÁRIOS DIFERENTES E LIMITE DE HORÁRIO PARA VENDA 

DE BEBIDAS ALCOÓLICAS. INCONSTITUCIONALIDADE 

CONFIGURADA APENAS NESTE ASPECTO.AÇÃO JULGADA 

PROCEDENTE EM PARTE.VOTO VENCIDO EM PARTE.O 

sacrifício imposto aos cidadãos de Capanema é diminuto, 

diante dos benefícios advindos da proibição. A restrição não é 

arbitrária nem desarrazoada. Os meios são adequados e 

necessários para consecução de seus fins.É só colocar na 

balança e comparar. Não há que se cogitar de ofensa aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Há de se fazer 

uma ponderação dos conflitos diante do caso concreto como 

ensina Gilmar Ferreira Mendes com base na doutrina alemã 

(Curso de Direito Constitucional, Saraiva, 10ª edição, 2015, p. 

240). Há de se verificar a intensidade da intervenção. No caso 

muito leve, porque apenas proíbe o consumo de bebidas 

alcoólicas em vias públicas. Num segundo momento há de se 

analisar os motivos justificadores da intervenção. No caso em 

exame vários como já relatados (saúde, redução da 

criminalidade, proteção da infância e adolescência, o bom 

exemplo para a juventude, queremos um país melhor para 

nossos filhos etc). Enfim, se realiza a ponderação em sentido 

específico e restrito. Aqui evidente que a balança pende a favor 

da restrição. Restringe-se pouco a liberdade e os motivos 

justificadores são muitos. Não se impõe aos atingidos pela 

norma em exame qualquer ônus intolerável ou 
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desproporcional. (TJPR - Órgão Especial - AI - 1469541-9 - 

Curitiba -  Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO GOMES 

ANICETO - Rel.Desig. p/ o Acórdão: DESEMBARGADOR LAURO 

LAERTES DE OLIVEIRA - Por maioria -  J. 07.08.2017) (grifou-se e 

sublinhou-se) 

 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI NO 

8.054/2008 DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ. PROIBIÇÃO DE 

VENDA E CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS NO 

ENTORNO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 

DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO VESTIBULAR. 1) 

ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL 

DECORRENTE DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA 

CONCORRENTE DA UNIÃO 2 E DOS ESTADOS PARA 

LEGISLAR SOBRE PRODUÇÃO E CONSUMO (art. 13, V, da CE- 

PR). IMPROCEDÊNCIA. NORMA QUE DISCIPLINA O PODER DE 

POLÍCIA DA ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL DE EVIDENTE 

INTERESSE LOCAL (ART. 17, I, da CE-PR). 2) 

INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. ALEGAÇÃO DE 

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA, DA 

CONCORRÊNCIA, DA PROPORCIONALDIADE E DA ISONOMIA. 

INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1) A lei 

impugnada, ao proibir o comércio e o consumo de bebidas 

alcoólicas no entorno da Universidade Estadual de Maringá, no 

curto período que especifica, com o objetivo de garantir a 

realização do vestibular, em clima de ordem e segurança, 

tratou de matéria de manifesto interesse local (art. 17, I, CE-

PR), que autoriza o Município disciplinar legalmente o exercício 

do poder de polícia da Administração Municipal. 2) - O poder 

de polícia, consistente na faculdade de que dispõe a 

Administração para restringir direitos individuais em benefício 

da coletividade, foi corretamente disciplinado peal lei 

municipal objeto desta ação. - A lei impugnada também não 

ofende o princípio da isonomia (art. 1ª, III, CE-PR) nem 

incentiva a concorrência desleal, pois restringiu a venda de 

bebida alcoólica, de maneira igual, em todos os 

estabelecimentos situados no entorno da UEM, e os tratou de 

forma diferenciada, em relação aos demais estabelecimentos 

do município, por estarem próximos da Universidade, sendo 

que a restrição abrange apenas o período de realização do 

vestibular, tudo com o elevado objetivo de assegurar, no local, 
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a paz, a ordem e a segurança. (TJPR - Órgão Especial - AI - 

642033-1 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR JESUS SARRAO - 

Unânime -  J. 03.12.2010) 

 

Outrossim, identifica-se que, no que diz com a restrição da venda de 

bebidas alcoólicas, a nova redação proposta é muito menos restritiva do que aquela 

que já consta no atual artigo 39 do Código de Posturas Municipal, que sequer 

ressalva um horário específico para tanto, a saber: 

 

Art. 39 É proibida a venda de bebidas alcoólicas nas vias públicas, 

sem a devida autorização do Poder Público competente. 

 

Por fim, é o caso de se salientar que as pretendidas restrições de 

venda e consumo, nos termos ora propostos, estão alinhadas às diretrizes do Decreto 

Federal nº 6.117/2007, que aprovou a Política Nacional sobre o Álcool e dispõe sobre 

as medidas para redução do uso indevido de álcool e sua associação com a violência e 

criminalidade, das quais vale destacar as seguintes: 

 

6. São diretrizes da Política Nacional sobre o Álcool: 

(...) 

4 - utilizar a lógica ampliada do conceito de redução de danos como 

referencial para as ações políticas, educativas, terapêuticas e 

preventivas relativas ao uso de álcool, em todos os níveis de 

governo; 

5 - considerar como conceito de redução de danos, para efeitos 

desta Política, o conjunto estratégico de medidas de saúde pública 

voltadas para minimizar os riscos à saúde e à vida, decorrentes do 

consumo de álcool; 

(...) 

11 - promover e facilitar o acesso da população à alternativas 

culturais e de lazer que possam constituir alternativas de estilo 

de vida que não considerem o consumo de álcool; 

(...) 

13 - estimular e fomentar medidas que restrinjam, espacial e 

temporalmente, os pontos de venda e consumo de bebidas 

alcoólicas, observando os contextos de maior vulnerabilidade 

às situações de violência e danos sociais; 

(...) 
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16 - fortalecer medidas de fiscalização para o controle da venda de 

bebidas alcoólicas  a pessoas que apresentem sintomas de 

embriaguez; 

 

 

ANEXO II - Conjunto de medidas para reduzir e prevenir os danos 

à saúde e à vida, bem como as situações de violência e 

criminalidade associadas ao uso prejudicial de bebidas alcoólicas 

na população brasileira 

(...) 

5. Referente à redução da demanda de álcool por populações 

vulneráveis: 

(...) 

5.2. Intensificar a fiscalização e incentivar a aplicação de 

medidas proibitivas sobre venda e consumo de bebidas 

alcoólicas nos campos universitários; 

(...) 

7. Referente à associação álcool e trânsito: 

(...) 

7.5. Elaborar medidas para a proibição da venda de bebidas 

alcoólicas nas faixas de domínio das rodovias federais. 

(...) 

9. Referente ao estabelecimento de parceria com os municípios 

para a recomendação de ações municipais: 

(...) 

9.2 Apoiar os Municípios na implementação de medidas de 

proibição da venda de bebidas alcoólicas em postos de gasolina; 

(...) 

9.1.2. Incentivar medidas de regulamentação para horário de 

funcionamento de estabelecimentos comerciais onde haja 

consumo de bebidas alcoólicas; (grifou-se e sublinhou-se) 

 

Desse modo, também se identifica que a redação ora proposta ao 

artigo 39 do Código de Posturas está adequada às disposições legais e 

constitucionais aplicáveis. 
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II.4 – DO ARTIGO 7º: 

 

O artigo 7º do projeto propõe incluir um artigo 39-C no Código de 

Posturas, cujo parágrafo único teria a seguinte redação: “A instalação e manutenção 

dos banheiros é de responsabilidade solidária entre os organizadores do evento e 

dos fornecedores que obtiverem vantagens econômicas com a comercialização ou 

o consumo das bebidas alcoólicas”. 

De pronto é o caso de se evidenciar o vício de 

inconstitucionalidade desse dispositivo, o qual, ao impor responsabilidade solidária 

aos particulares, extrapola o limitado interesse local e acaba por legislar sobre 

responsabilidade civil, matéria afeita ao direito civil, que, nos termos do artigo 22, 

I, da CF, é da competência legislativa privativa da União. 

A respeito, calha transcrever os seguintes e didáticos julgados dos 

Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo, de Minhas Gerais e do Rio Grande do 

Sul: 

 

Ação direta de inconstitucionalidade. Anhembi. Lei Municipal n. 

2.139, de 23 de abril de 2020, de iniciativa parlamentar, que dispõe 

sobre a implantação do dispositivo denominado 'Boca de Lobo 

Inteligente' nos logradouros municipais de Anhembi. (...) Violação 

ao pacto federativo. Competência exclusiva da União para 

legislar sobre Direito Civil e responsabilidade civil (art. 22, I, da 

CF, e Tema n. 484 do STF). (...) Ação procedente em parte. (TJSP;  

Direta de Inconstitucionalidade 2087225-29.2020.8.26.0000; 

Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: Órgão 

Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do 

Julgamento: 02/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020) (grifou-se e 

sublinhou-se) 

 

 

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 4.904, de 11 de 

abril de 2008, do Município de Botucatu, a qual "Dispõe sobre a 

proteção e defesa dos animais, o controle social de sua criação, 

comércio, exploração e a vigilância em saúde ambiental no 

Município de Botucatu". (1) DA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA 

LEGISLATIVA DA UNIÃO: Procedência. Vulnera a competência 

privativa da União a lei municipal que versa, de modo inovador 

e aprofundado, sobre os temas da responsabilidade penal e 
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civil, da propriedade de animal e, ainda, de seu uso como meio de 

transporte (Arts. 1º e 144, os dois da CE/SP, e arts. 25, § 1º, e 22, I 

e XI, ambos da CR/88). (...) AÇÃO PROCEDENTE. (TJSP;  Direta 

de Inconstitucionalidade 2149806-17.2019.8.26.0000; Relator (a): 

Beretta da Silveira; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de 

Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data 

de Registro: 13/02/2020) (grifou-se e sublinhou-se) 

 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. 

IMPOSIÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL À EMPRESA QUE 

EXPLORA ESTACIONAMENTO ROTATIVO. 

INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA. DIREITO CIVIL. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA. UNIÃO. A Lei Municipal que impõe 

responsabilidade civil à empresa que explora estacionamento 

rotativo contraria o art. 165, §1º, da Constituição do Estado de 

Minas Gerais, no sentido de que o Município, na edição de sua Lei 

Orgânica e das demais leis que adotar, deve observar os princípios 

da Constituição da República, dentre os quais, inclui-se o da 

repartição das competências. O art. 22, I, da Constituição Federal 

diz que compete privativamente à União legislar sobre direito 

civil. Julga-se procedente a representação e declara-se 

inconstitucional a Lei nº 5.552, de 04.05.06, do Município de 

Governador Valadares.  (TJMG - Ação Direta Inconst  

1.0000.06.443130-7/000, Relator(a): Des.(a) Almeida Melo , 

CORTE SUPERIOR, julgamento em 07/04/2008, publicação da 

súmula em 07/05/2008) (grifou-se e sublinhou-se) 

 

ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART-18, PARTE 

FINAL, DA LEI COMPLEMENTAR N. 437/99 DO MUNICIPIO DE 

PORTO ALEGRE. NORMA QUE PROIBE O PROPRIETARIO DE 

IMOVEL LOCAL DE REPASSAR DE IMOVEL LOCAL DE 

REPASSAR O PAGAMENTO DO IPTU AO INQUILINO. 

PRELIMINAR DE CARENCIA DE ACAO REJEITADA. CONFLITO 

ENTRE LEI MUNICIPAL E NORMA FEDERAL. BLOQUEIO DE 

COMPETENCIA. (...) INCOMPETENCIA LEGISLATIVA DO 

MUNICIPIO. A MATERIA DE CONTRATOS E NESTES, A DE 

LOCACAO DE PREDIOS URBANOS, INTEGRA O DIREITO 

CIVIL, SENDO DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DA UNIAO A 

EDICAO DE NORMAS A RESPEITO. ART-25, I DA 

CONSTITUICAO FEDERAL, ART-1079 E 1200 DO CC E ART-21 

DA LEI 8245/91. INJUNCAO INDEVIDA NA LEGISLACAO 
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SOBRE CONTRATOS E LIBERDADE CONTRATUAL EM 

MATERIA RESERVADA A UNIAO. AUSENCIA DE MERO 

INTERESSE LOCAL. ADIN JULGADA PROCEDENTE. (20 FLS.) 

FLS.20(Ação Direta de Inconstitucionalidade, Nº 70001720846, 

Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vasco Della 

Giustina, Julgado em: 18-06-2001). (grifou-se e sublinhou-se) 

 

Logo, por imiscuir-se em competência legislativa que é privativa de 

outro Ente da República, em evidente afronta ao Princípio do Pacto Federativo, o 

disposto no parágrafo único do artigo 39-C é inconstitucional e deve ser suprimido 

da presente proposição legislativa. 

 

 

II.5 – DO ARTIGO 8º: 

 

O artigo 8º do projeto propõe incluir um artigo 39-D no Código de 

Posturas com a seguinte redação: “Ficam os estabelecimentos que fornecem 

bebidas alcoólicas obrigados a exibir a advertência ‘É PROIBIDO O CONSUMO DE 

BEBIDAS ALCOÓLICAS EM VIAS PÚBLICAS’”. 

Ora, basta cotejar o teor da advertência indicada com o da nova 

redação pretendida ao artigo 39 do Código de Posturas para se verificar que aquela não 

condiz com o que consta nesta. 

Veja-se, como muito bem destacado no item “II.3 – DO ARTIGO 4º” 

acima, a nova redação do artigo 39 não restringe em absoluto a venda e o consumo 

de bebidas alcoólicas em logradouros públicos, mas somente no horário 

compreendido entre a 0h e as 07h. 

Assim, fica evidente que o teor da advertência prevista no artigo 39-

D deve ser corrigido para o seguinte: “É PROIBIDO O CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOÓLICAS EM VIAS PÚBLICAS NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE A 0H E 

AS 07H”, sob pena de se estar induzindo os cidadãos em erro e dando azo à grave 

insegurança jurídica. 
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II.6 – DO ARTIGO 10º (SIC): 

 

O denominado “artigo 10º” (sic) do projeto propõe incluir um artigo 

39-F no Código de Posturas com a seguinte redação:  

 

Art. 39 – F. O Poder Executivo poderá firmar convênio com órgãos 

da segurança pública estadual ou federal para auxiliá-lo na 

fiscalização do cumprimento de que trata o Art. 39 -E. 

 

§ 1º A autoridade que flagrar o descumprimento desta Lei, 

determinará ao infrator que cesse a conduta, lavrando termo de 

ciência, tomando as medidas penais cabíveis em caso de 

desobediência ou reincidência, sendo lavrado o termo 

circunstanciado. 

 

§ 2º As crianças e adolescentes que estiverem consumindo bebidas 

alcóolicas em logradouros públicos serão apreendidas e aqueles 

que forem flagrados a vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, 

ainda que gratuitamente, de qualquer forma, bebida alcóolica a 

criança ou adolescente deverão ser identificados e presos por crime 

previsto no Art. 243 da Lei 8.069/90. 

 

De início faz-se pertinente ressaltar que a técnica legislativa da 

numeração do dispositivo em questão merece ser corrigida a fim de se adequar àquela 

imposta pelo artigo 10, III, da Lei Complementar Federal nº 95/1998, que justamente 

determina que a numeração ordinal dos artigos vá apenas até o nono, sendo que, a 

partir deste, deve passar a ser cardinal, ou seja, não deve haver um “artigo 10º” na 

proposição, mas um “artigo 10” e assim por diante. 

Por outro lado, apresenta-se adequada a autorização prevista no 

caput desse dispositivo para que o Poder Executivo Municipal possa firmar convênios 

com órgãos dos outros Entes federados, nos moldes do que preveem os §§ 1º e 2º do 

artigo 8º da LOM: 

 

Art. 8º - A autonomia do Município é assegurada: 

(...) 

§ 1º - O Município pode celebrar convênios com a União, o 

Estado, outros Municípios e entidades privadas, mediante 

autorização da Câmara Municipal, para execução de serviços, 
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obras e leis de interesse comum, bem como para executar 

encargos análogos aos daquelas esferas; 

§ 2º - Os convênios podem visar a realização de obras ou 

exploração de serviços públicos de interesse comum. (grifou-se 

e sublinhou-se) 

 

Contudo, da mesma forma como explanado no item “II.4 – DO 

ARTIGO 7º”, é o caso de se evidenciar o flagrante vício de inconstitucionalidade que 

macula os §§ 1º e 2º desse dispositivo. 

No caso do § 1º do pretendido artigo 39-F, à medida que este 

determina os procedimentos a serem adotados pelas autoridades que flagrarem o 

descumprimento da norma, vislumbra-se a imposição de atribuições não só à autoridade 

de segurança pública municipal, mas também à estadual e à federal, interferindo 

indevidamente nos atos de gestão e administração, que são privativos dos Chefes 

dos Poderes Executivos, em clara afronta aos Princípios do Pacto Federativo e da 

Separação e Independência dos Poderes. 

Ora, conforme determinam os artigos 99, VI, da LOM, 82, II e VII, da 

Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e 84, II, da Constituição da República, 

dispor sobre a administração pública é competência privativa do Prefeito, do 

Governador e do Presidente, respectivamente: 

 

Art. 99 - Compete privativamente ao Prefeito Municipal: 

(...) 

VI - dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração 

Municipal; 

 

Art. 82.  Compete ao Governador, privativamente:  

(...) 

II - exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção 

superior da administração estadual;  

(...) 

VII - dispor sobre a organização e o funcionamento da 

administração estadual;  

 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

(...) 

II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção 

superior da administração federal; 
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Nesse sentido, o pertinente trecho do já mencionado precedente do 

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 

4.666/2010, DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, DE INICIATIVA 

PARLAMENTAR, QUE PROÍBE O CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOÓLICAS DE QUALQUER GRADUAÇÃO EM CERTOS 

LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS (ARTS. 1º E 2º) E 

IMPÕE AO PREFEITO A OBRIGAÇÃO DE FIRMAR CONVÊNIO 

COM A POLÍCIA MILITAR PARA FISCALIZAR O CUMPRIMENTO 

DA LEI (ART. 3º) – INDEVIDA INTERFERÊNCIA EM ATOS DE 

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CHEFE DO EXECUTIVO 

MUNICIPAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO E 

INDEPENDÊNCIA DOS PODERES (ART. 32, DA CE/1989) – 

ATRIBUIÇÃO DE OBRIGAÇÕES À POLÍCIA MILITAR QUE É 

SUBORDINADA AO GOVERNADOR DO ESTADO (ART. 4º) – 

OFENSA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO (ART. 1º E 107, DA 

CE/1989) – (...) O Município, nos termos do art. 112, inciso I, da 

Constituição Estadual, tem competência para “legislar sobre 

assuntos de interesse local”, mas não tem para interferir na 

organização do serviço público estadual, nem impor 

obrigações à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, daí 

por que a Lei n. 4.666/2010, do Município de Canoinhas, ao 

dizer que “a autoridade policial que flagrar o descumprimento 

da Lei, determinará ao infrator que cesse a conduta, lavrando 

termo, tomando as medidas penais cabíveis em caso de 

descumprimento” (art. 4º), invadiu a competência privativa do 

Estado de Santa Catarina para organizar e definir as 

atribuições da Polícia Militar, violando, assim, o art. 1º 

(princípio federativo) e o art. 107, da Constituição do Estado de 

Santa Catarina. (...) (TJSC, Direta de Inconstitucionalidade n. 

8000075-98.2016.8.24.0000, de Canoinhas, rel. Des. Jaime 

Ramos, j. 15-02-2017). (grifou-se e sublinhou-se) 

 

O mesmo acontece, aliás, com o disposto no § 2º do pretendido 

artigo 39-F que, não bastasse determinar procedimentos a serem adotados pelas 

autoridades de segurança pública, em idêntica afronta aos Princípios do Pacto 

Federativo e da Separação e Independência dos Poderes, prevê ordens de apreensão 

e prisão, o que incontestavelmente escapa da competência legislativa municipal, 
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já que, nos termos do também já referido artigo 22, I, da CF, é da competência 

legislativa privativa da União legislar sobre direito penal. 

A propósito, precedente do Tribunal de Justiça Gaúcho: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE 

SANTO ANTONIO DA PATRULHA. EMENDAS INDIVIDUAIS DO 

LEGISLATIVO MUNICIPAL EM LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. 

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 86/2015. – (...) O parágrafo 4º do 

art. 93-A da Lei Orgânica Municipal de Santo Antônio da 

Patrulha viola o art. 22, I, da Constituição Federal e o enunciado 

da Súmula nº 722 do STF, em razão de ser de competência 

privativa da União legislar sobre matéria penal, bem como 

definir os crimes de responsabilidade. PRELIMINAR 

REJEITADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. UNÂNIME.(Ação 

Direta de Inconstitucionalidade, Nº 70067214627, Tribunal Pleno, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado 

em: 01-08-2016). (grifou-se e sublinhou-se) 

 

Logo, por intrometerem-se em competências administrativas que 

são privativas dos Chefes dos Poderes Executivos, bem como por imiscuírem-se em 

competência legislativa que é privativa da União, em evidente afronta aos Princípios do 

Pacto Federativo e da Separação e Independência dos Poderes, os §§ 1º e 2º do artigo 

39-F são inconstitucionais e devem ser suprimidos da presente proposição 

legislativa. 

 

II.7 – DO ARTIGO 11º E DO “SEGUNDO” ARTIGO 10º: 

 

De pronto alerta-se para o equívoco na ordem de numeração dos 

artigos, posto que o último desses dispositivos do projeto consta como um segundo 

“artigo 10º” (sic), sendo que, pela ordem até então apresentada, deve ser numerado 

como “artigo 12”. 

Além disso, como referido no início do item “II.6 – DO ARTIGO 10º 

(SIC)” deste parecer, a técnica legislativa adotada na numeração dos denominados 

“artigos 11º e ‘segundo’ 10º” (sic) deve ser corrigida a fim de se adequar àquela constante 

no artigo 10, III, da Lei Complementar Federal nº 95/1998, caso em que a numeração 

destes, além de reordenada, deve passar a ser cardinal. 
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II.8 – DO RITO ESPECIAL: 

 

Por fim, essa Procuradoria Jurídica sinaliza à Secretaria Legislativa 

que observe eventual trâmite futuro deste processo legislativo sob o rito especial 

previsto no artigo 152, § 1º, da Resolução Legislativa nº 009/2012, que dispõe sobre o 

Regimento Interno desta Casa Legislativa. 

 

 

III – DA CONCLUSÃO: 

Diante do exposto, esta Procuradoria Jurídica Legislativa manifesta-

se pela DEVOLUÇÃO PARA AJUSTES do Projeto de Lei Complementar nº 9.397/2022. 

Saneados os apontes por intermédio de emendas ou juntados 

documentos, retornem para nova análise e manifestação. 

É o parecer. 
 

 

Santa Maria, 16 de maio de 2022. 
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