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LI~:I MllNt'PAL N"403/2002, IH: 22 I)I( ABIHL 1)14: 2()02.

.r» ~R EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSPORTAR
l'~ E NOS PERÍODOS ESCOLARES E INSTITUIR
N :A DO TRANSPORTE DE PASSAGE1ROS'

)S DURANTE AS FÉRIAS ESCOLARES
.~C·, ')S ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DO

, PIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

"AUTORIZA O 1
GRATUITAiVí:

ACOBP
EFET1

Art. 1°_ É o Podci ccxccutivo Municipal autorizado a transportar, gratuitamente,
clurnntc () pcríodo de .1 ••.. .s. c medi ante a cobrança de passagem nas férins escolares,

'1,
pussagcuo« nos pcrc. .; rcul izados para o truusportc escolar.

Parágrafo Úaic0-' Na época de férias escolares o valor da passagem é fixado
em R$ 0,50 (Cinqienta Centavos), para 2002, valor único para todo município,
sendo que fica? 1 pder Executivo Municipal autorizado a reajustar anualmente
por Decreto <1., correção da passagem pela variação da UFM - Unidade
Financeira Munic.nal.

. -<.''''

Art. r -o Poder Executivo Municipal instituirá sistema de controle da cobrança de-
passagens, cujos rj_'~L'A~S()S arrecadados serão depositados em conta bancária específica
e terão sua aplicação c~~:,tinada exclusivamente à manutenção dos ônibus.

Parágrafo (Inií.>,'" No período de férias escolares os ônibus efetuarão viagens
O:'; (cinco) vezes por semana, de Segunda a Sexta Feira, em turno único,
pass.uido pc!;.:; ji'l :llCI!>;llS Lru hus do Truusportc Lsco la r.

Art. 3° - É o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder 04 (Quatro)
passagens mcux.u.: )',;.11 uitns aos aposentados e deficientes do municlpio. As
passagens terno 11 ;~L~i\íi ricuçrro "APOSENTADOS" ou "DEFICI r:NTF~S", c serão de
utilização exclusiva dosjubiludos com a inauvaçao.



Parágrafo ÚnÍcc - Para obter o beneficio previsto neste artigo, os aposentados
e rcprcscnt.uucs dos deficientes devem se cadastrar junto à Secretaria

AI'c. .••• - I',: () Poder 1.xccut ivo Mun ic ipa l autorizado a transportar gratuitamente, em
q\l;dll'H'1 11\'11111111:. »: i',IIII,i.IIIÚ r i.I:' 11"'ldic'I:' 'I'H' 11':,i,Il'11I li,) 1IIIIIIil'lpj", '1IIl\ IIf:lInllll

deste transporte pz; ... exercício de suas funções,

Art. 5° - Revogar'
sua publicação.

s disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de '

GABD JTE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 'MUNICIPAL DE
VEREADORES I' _sAo JOSÉ DAS MISSÕES, RS, AOS 22 DE ABRIL DE 2002,

<i--:::--:::-r:.~~'
DANILO DE OLIVirrR'A

PH FSIIH:NTI(

~cgistre-sc,. pu b!i.qt; .:-sc

~~-~ - ----- _::r' ).._~---
Edison de Qua.lros

10 Secretario

Em 22/04/2002 .

. ",.J :-
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ESTADO DO RIO GRANnE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Of. n° 1119/2003- STP Porto Alegre, 27 de Maio de 2003.

Senhor Prefeito:

Envio, em anexo, cópia reprográfica do acórdão
proferido na ADIN nO-70004661377.

Cordiais saudações.

T ?\

Des. JOSE EUGENIO TEDESCO,
Presidente.

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal

98325-000 - SAO JOSE DAS MISSOES - RS
mgs

"1-084
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';L,~..,~: TRIBUNAL DE JUSTIÇA,-,:~,>.

PAML,CIVEL/2002
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I'F

ADIn. EMENDA LEGISLATIVA A PROJETO
DE LEI DO PODER EXECUTIVO
CONCEDENDO GRATUIDADE DE'
TRANSPORTE COLETIDO EM ÔNIBUS DO
MUNICíPIO EM TRAJETOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR E ISENÇÕES. A
ampliação dos benefícios depende de iniciativa
do Administrador na medida em implica em
alteração do equilíbrio econômico-financeiro
decorrente das tarifas. Ingerência do Poder
Legislativo em assunto de iniciativa exclusiva do
Executivo até por impor atividade de
cadastramento. Limitação do poder de
emendar.
AÇÃOJULGADAPROCEDENTE.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONAlIDADE TRIBUNAL PLENO

N.O 70004661377 PORTO ALEGRE

PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS
MISSÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO
JOSE DAS MISSÕES

EXMO. SR. DR. PROCURADOR-GERAL DO
ESTADO

PROPONENTE

REQUERIDA

INTERESSADO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça deste

Estado, por unanimidade, em julgar procedente a ação e em declarar a

inconstitucionalidade da lei nO403, de 22.04.2002, do Município de São José
das Missões.

Custasna forma da lei.
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Participaram do julgamento, além do signatário, os

ExcelentíssimosSenhores Desembargadores Élvio Schuch Pinto (Presidente,

com voto), Antonio Carlos Netto Mangabeira, Osvaldo Stefanello, Antonio

Carlos Stangler Pereira, Aristides P. de Albuquerque Neto, Ranolfo Vieira,

Vladimir Giacomuzzi, Délio Spalding de Almeida Wedy, Paulo Moacir Aguiar

Vieira, Vasco Della Giustina, Antonio Janyr Dali Agnol Junior, Maria Berenice

Dias,Antonio GuilhermeTanger Jardim, Luiz Ari Azambuja Ramos,João Carlos

Branco Cardoso, Roque Miguel Fank, José Carlos Teixeira Giorgis, Gaspar

Marques Batista e Amo Werlang.

RELATÓRIO

DES. PAULO AUGUSTO MONTE LOPES (RELATOR} - O Prefeito Municipal

de SãoJosé das Missõespropôs ação direta de inconstitucionalidade da Lei nO

403/2002, de 22 de abril de 2002, de iniciativa da Câmara de Vereadores,que

"autoriza o Poder Executivo Municipal a transportar, gratuitamente, nos

períodos escolares e instituir a cobrança do transporte de passageiros

efetuados durante as férias escolares com os ônibus de propriedade do

Municípioe dá outras providências", por afronta aos arts. 63, inc. I e 84, inc.

.-.
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VI, da Constituição Federal; ao arts. 61, inc. I e 82, inc. VII da Constituição

Estadual, e arts. 49, 52 e 65, ines. VI e XIII da Lei Orgânica do Município.

Deferida a liminar (fls. 27/29), notificada, a Câmara Municipal

de Vereadores prestou informações (fls. 39/40).

A Procuradoria-Geral do Estado pugnou pela presumida

constitucional idade (fi. 49).

Emitiu parecer o ilustrado Dr. Procurador-Geral de Justiça pela

procedência da ação.

É o relatório.

VOTO

DES. PAULOAUGUSTO MONTE LOPES(RELATORl-l. A necessidade de

regulamentação de tarifa não pode importar em transferência da matéria de

um Poder para outro por inviável a ingerência de um Poder em atos próprios

de outro, mormente quando trata da organização e do funcionamento da

Administração, como estabelecido no inc. VII, do art. 82, da CE.

Como admite o Presidente da Câmara de Vereadores em suas

informações, " ... o Poder Executivo Municipal encaminhou projeto de Lei.

que levou o n° 003/2002, visando obter autorização para instituir a

cobrança do transporte de passageiros efetuados com os ônibus de

propriedade do Município.

"O que fez o Poder Legislativo foi simplesmente apresentar

modificação ao projeto que teve origem no Executivo" (fi. 39).

Entretanto, pelo que se constata da Lei Municipal nO 403/02,

embora fosse buscado o estabelecimento de tarifa para a utilização dos ônibus

municipais destinados ao transporte escolar, resultou a desoneração da

.'"'.
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passagem para o público em geral, em período de aulas, aos funcionários

públicos, mesmo em período de férias, além de isenção aos aposentados e

deficientes.

o fato do Poder Executivo Municipalencaminhar projeto de lei

à Câmara de Vereadores possibilitando o aproveitamento de ônibus escolar

para transporte remunerado de passageiros em geral, e tão somente no

tempo das aulas, caracteriza invasão de competência exclusiva do

Administrador a emenda que afasta o pagamento a qualquer passageiro no

período de aulas, nem impor o serviço de transporte no período de férias

escolares,claramente ferindo o Princípioda Separaçãodos Poderes.

Sabidamente, destina-se a tarifa ao custeio dos serviços

colocados à disposição dos munícipes, ainda que por intermédio de

concessõesou permissões dos serviços, todavia, a tarifa deve representar a

remuneração, implicando em ingerência na organização administração a

emendas aditivas, inclusive com atribuição de serviços aos órgãos da

Administração no cadastramento dos interessados, podendo igualmente afetar

a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro que as contrataçães

administrativas ou que a exploração direta devem resguardar, prejudicando ou

impedindo o cumprimento dos serviços a serem prestados de forma

adequada, ferindo as emendas o Princípioda Harmoniae Independência entre

os Poderes(art. 10, CE)e a reserva de iniciativa do Poder Executivo (arts. 60,

II, 'a' e 'd', 61, I, 82 e 149, da carta Provinciana)

2. Assim, é julgada procedente a ação para declarar a

inconstitucionalidadeda Lei Municipal nO403/02 de SãoJosé das Missõescom

base nos arts. 8°, 10, 60, n, 'ar e 'dr
, 82, II e VII, CE.
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DES. VASCO DELLA GIUSTINA - Essa lei parece ser autorizativa, mas

temos entendido que esseaspecto pouco importa.

Acompanhoo eminente Relator porque está claro que se está

colhendo esmola com o chapéu alheio.

DES. OSVALDO STEFANELLO - Sr. Presidente, vou aderir porque sempre

entendi que esse tipo de lei autorizativa, que faculta ao Prefeito fazer alguma

coisa, e não lhe impõe, portanto, não há coerção, a não ser eventual ônus

político, não é lei inconstitucional porque não impõe obrigação a ninguém

mas, de qualquer forma, tenho a impressão de que a ampla maioria tem

entendimento em sentido contrário.

Daí por que, deixando ressalvada a minha posição, estou em

aderir a essa orientação emanada do voto do eminente Relator.

TODOS OS DEMAIS DESEMBARGADORES VOTARAM DE ACORDO COM

O RELATOR.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N°

70004661377, DE PORTO ALEGRE: "À UNANIMIDADE,

JULGARAM PROCEDENTE A AÇÃO E DECLARARAM A

INCONSTITUCIONAUDADE DA LEI NO 403, DE

22.04.2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS

MISSÕES".

PAF
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