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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL

.l?P!!sÃ9 DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTES E hABiTAÇÃo
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSU&lIDOR, DIREITOS HUMANOS E

SEGURANÇA URBANA

PARECER CONJUNTO N''"e' Í /19 -- CCJ/CEFOR/CIUTHAB/CEDECONDH

Estabelece normas para a prestação do serviço
de utilidade pública de Linha Turismo no
Município de Porto Alegre, inclui inc. Vlll no
capuz do art. 3' da Lei n' 11.]82, de 28 de
dezembro de 2011 -- que llnstitui a Taxa de
Vistoria Veicular e a Taxa de Expedição de
Identidade de Condutor do Transporte Público
de Passageiros --, dispondo sobre a tabela de
equivalência da tarifa da Linha de Turismo, e
altera os ans. 20-A e 2]-A da Lei n' 8.]33. de
12 de janeiro de 1998 -- que dispõe sobre o
Sistema de Transporte e Circulação no
Município de Porto Alegre, adequando a
legislação municipal à federal, em especial ao
Código de Trânsito Brasileiro e dá outras
providências --, e alterações posteriores,
dispondo sobre as definições e as modalidades
de gerenciamento dos serviços de transporte
turístico.. \

Vem a esta Comissão, para parecer conjunto, o Prometo em epígrafe, de
autoria dos vereadores Jogo Carlos Nedel e Ricardo Gomes.

A Proposição visa estabelecer normas para a prestação do serviço de
utilidade pública de Linha Turismo no Município de Porto Alegre, Inclui inc. Vlll no
capuz do art. 3' da Lei n' 1 1.1 82, de 28 de dezembro de 201 1 que Institui a Taxa de
Vistoria Veicular e a Taxa de Expedição de Identidade de Condutor do Transporte
Público de Passageiros --, dispondo sobre a tabela de equivalência da tarifa da Linha
de Turismo, e altera os ans. 20-A e 2 1-A da Lei n' 8.133, de 12 de janeiro de 1998 --
que dispõe sobre o Sistema de Transporte e Circulação no Município de Porto
Alegre, adequando a ]egis]ação municipal à federal, em especial ao Código de
Trânsito Brasileiro e dá outras providências , e alterações posteriores, dispondo
sobre as definições e as modalidades de gerencialnento dos serviços de transporte
turístico.
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A Procuradoria desta Casa, em seu parecer prévio, aponta existência de
óbice de natureza jurídica à tramitação da matéria, em razão da Proposição possuir
vício de iniciativa, já que a matéria seria de competência privativa do Chefe do Poder
Executivo, vindo a violar o Princípio da Separação dos Poderes.

É o relatório, sucinto

Conforme a Exposição de Motivos, o Prometo de Lei em estudo tem por
objeto definir normas para a abertura do mercado da Linha Turismo eln Porto Alegre,
a fim de estabelecer um marco regulatório no qual sqa privilegiada a ampla
concorrência para um serviço, que hoje, é limitado àquela operada pela Companhia
Carris, sendo proibida a participação de parceiros privados. Nesse sentido, a
Proposição visa criar medidas para não somente estimular a iniciativa privada ao
ingresso nesse mercado, bem como dar maior atratividade ao serviço em beneficio
dos consumidores.

Do ponto de vista jurídico-legal, pode-se dizer que o princípio
constitucional da ''autonomia municipal'' permite que o Município proveja tudo
quanto conceme ao interesse ]oca], estabelecendo suas próprias leis, decretos e atos
relativos aos assuntos peculiares. Este princípio encontra-se consagrado no artigo 29,
caput, da Carta Magnali, no art. 8', da Constituição Estadual2, e nos ans. I' e 8'.
inciso VT, ambos da Lei Orgânica do Município de Porto Alegres

;"..
Sobre o tema em comento, leciona Hely Lopes Meirelles

"A atribuição típica e predominante da Câmara é a

'normati't'a'. isto é. a de regular a administração do Município e a conduta
dos munícipes, no que afêta aos interesses locais. A Câmara não
administra o Municípios estabelece, apenas. normas de administração.
Não executa obras e serviços públicos; dispõe: unicamente, sobre a sua

Constituição Federal:
A[LL. 29. O Município ]'eger-se-á por ].eí orgânica. votada em dois turnos, com o interstício mínimo de
dez dias, e aprovada por doi-s terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os
pri-ncípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes
preces os

Constituição Elstadual RS:
Art 8'- O Município, dotado de autonomia política, administrativa e financeira, reger-se-á por lei
orgânica e pela legislação que adorar, observados os princípios estabe].ecidos na Constituição
Federal e nesta Constituição.

A.rt I' - O Município de Porto Alegre. pessoa ljurídica de direito públi-co interno, parte integrante
da República Federativa do Brasíl e do Estado do Rio Grande do Sul, no plerlo uso de sua autonomia
política. administrativa e financeira. reger-se-á por esta Lei Orgânica e demais leis que adorar,respeitados os princípi-os estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual.
Art. 8' - A.o Município compete. prívativamente:
VI - organizar o quadro e estabeJ-ecer o regime único para seus servidores;

LORPA
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execução. Não compõe nem dirige o funcionalismo da Prefeitura: edita.
tão-somente. preceitos para sua organização e direção. Não arrecada ncm
aplica as rendas locais; apenas institui ou altera tributos e autoriza sua
arrecadação e aplicação. Não governa o Município; mas regula e controla
a atuação governamental do Executivo. personalizado no Prefeito." 4

Não vislumbro, s.m.j., afronta ao postulado da Separação dos Poderes,
visto que o prometo de lei não trata ou altera da organização e funcionamento da
Administração, sendo plausível a apresentação de Prometo de Lei que vise determinar
requisitos mínimos para que seja regulada a possibilidade de se acabar com o
monopólio de uma ativídade económica.

Nesse sentido cabe transcrever a ementa da ADI 3.394/AM
foi o Ministro Eros Grau, que elucida a questão, a saber:

cujo relator

"AÇÂO DIRETA DE TNCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1'. 2'
E 3' DA LEI N. 50. DE 25 DE MATO DE 2.004. DO ESTADO DO
AMAZONAS. TESTE DE MATERNIDADE E PATERNIDADE.
REALIZAÇÃO GRATUITA. EFETIVAÇÃO DO OIRE[TO À
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA. LE] DE IN]C]AT]VA PARLAMENTAR
QUE CRIA DESPESA PARA O ESTADO-MEMBRO. ALEGAÇÃO
DE nqcoNSTiTucioNALiDADE FORMAL NÃO ACOLH[DA.
CONCESSÃO DEFINITIVA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA
JUDICARIA GRATUITA. QUESTÃO DE ÍNDOLE PROCESSUAL
TNCONST]TUCIONALIDADE DO INCISO ll DO ARTIGO 2
SUCUMBENCTA NA AÇÃO INVESTTGATÓRIA. PERDA DO
BENEFICIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
INCONSI'TTUCIONALIDADE DO INCISO 111 DO ARI'IG0 2'
FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO
JUDICIAL QUE DETERMINAR O RESSARCIMENTO DAS
DESPESAS REALIZADAS PELO ESTADO-MEMBRO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV DO ARTIGO 2'.
AFRONTA AO DiSposTO NO ARTIGO 61. g I'. rNClso 11. ALÍNEA
E. E NO ARTIGO 5', INCISO LXXIV. DA CONSTITUIÇÃO DO
BRASil i. AO contrario ao alirmaclo pelo requerente, a }ei atacada

Públicanão cria ou estrutura qualquer órgão da Administração
local. Não procede a alegação de que qualquer prometo de lei que crie
despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo. As hipóteses
ae limitação da miciativa parlamentar estão previstas. em numerus
clausus. no artigo 61 da Constituição do Brasil -- matérias relativas ao
funcionamento da Administração Pública. notadamente no que se refere a
servidores e órgãos do Poder Executivo. Precedentes.(...) (STF. ADI
3.394/AM. rel. Min. aros Grau. DJ 15.08.2008)" (Grihi)

He[y bofes Meire]].es. Direito Hunicipa]. Brasa.l Mala 1993 . págs . 438/439
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Mais recentemente, o STF consolidou tal posicionamento no julgamento
da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo n' 878.9 1 1/RJ, a saber:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
REPERCUSSÃO GERAL. 2. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUC[ONALIDADE ESTADUAL. LE] 5.6]6/2013, DO
MUN]CIPIO DO RIO DE JANEIRO. INSTALAÇÃO DE
CAMERAS DE MONITORAMENTO EM ESCOLAS E
CERCANIAS. 3. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO
DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PODER
EXECUTIVO MIUNICIPAL. NÃ0 OCORRÊNCIA. Não usurpa a
competência privativa do chefe do Poder Executa'ç'o lei que. embora crie
despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da
atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos.
4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência
desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido. (STF. ARE 878.91 1/R.l.
Repercussão Geral. rel. Min. Gilmar Mendes, D.T 1 0/1 0/201 6)" (Grifbi)

Mister salientar, ainda, no aresto jurisprudencial acima referido, que

"0 Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no
sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão
taxativamente previstas no art. 6 1 da Constituição, que trata da reserva de
iniciativa de lei do Chef'e do Poder Executivo. Não se pemlite. assim.
interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional. para
abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação
da Administração Pública. mais especificamente; a servidores e órgãos
do Poder Executivo.''

Por outro lado, a proposição está assentada nos princípios constitucionais
da ordem económica (art. 1 70, CF/88).

Os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência asseguram, em
seu núcleo, a prerrogativa de que todos podem exercer atívidades empresariais como
meio de sobrevivência, desde que atendam às condições estabelecidas em leí.

Trata-se, portanto, de uma garantia ligada à liberdade, direito
fundamental de primeira dimensão que obriga o Estado a adorar uma posição de
inércia em relação aos cidadãos, que se autodeterminain conforme a própria vontade.

Todavia, como todo e qualquer princípio constitucional, não há
absolutismos, já que, por um lado, o livre exercício do trabalho não admite
interferências estatais graves, por outro, a ordem económica tem por fim assegurar a
todos existência digna, de acordo com os ditames da justiça social, observados os
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princípios de defesa do consumidor e defesa do meio ambiente (art. 170, incs. V e VI.
CF/88).

Para melhor compreensão, é importante colacionarmos a lição de Fábio
Comparado:, a saber:

"... a expressão 'liberdade de iniciativa' comporta um duplo
sentido (...) Garante-se. de um lado. a livre criação ou fundação de
empresas: ou seja. a liberdade de acesso ao mercado (art 1 70, parágrafo
único). Neste sentido: no regime da Constituição de 1 988, os monopólios
públicos existem tão-só quando especificamente declarados no texto
constitucional, já não se admitindo a criação de monopólios estatais
por meio de lei, como sucedia na vigência das Cartas Constitucionais
anteriores. Mas protege-se também: de outro lado: a livre atuação das
empresas já criadas: isto é; a liberdade de atuação e permanência no
mercado. Corolário desta outra manifestação da liberdade
empresarial é não só a interdição dos trustes e cartéis que importem
na eliminação de concorrentes (art. 173, $4'), mas também a vedação
de uma interferência estatal abusiva. que implique. senão como
objetivo. pelo menos como resultado. a impossibilidade prática de
continuidade da atuação de certas empresas no mercado.'' (Gritei)

Ademais, com a abertura à iniciativa privada para exploração da Linha
Turismo já ocorre com sucesso em outras cidades, acarretando na melhoria de
serviços e preços ao consumidor.

Diante do acima esposado, examinado os aspectos constitucionais, legais
e regimentais, manifesto parecer pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a
tramitação da matéria, e, quanto ao mérito, somos pela aprovação do Prometo.

Sala das Sessões, 29 de novembro de 201 9

.\,\.$..LU..i.:.

Vereãldor Mendes Ribeiro
Relator-Geral.

Aprovado pelas Comissões em .=
/AT

4 "1 - 4 'b

5 Regime constitucional do controle de preços no mercado. In: Direito público: estudo e paicceres. São Paulo. Saraiva.
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Comissão de Constituição e Justiça
Vereador Ricardo Gomes - Presidente
Vereador Cassio Troalldo -- Vice-Presidente
Vereador Adell Self
Vereador Clàudio Janta
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Vereador Airto Ferronato - Presidente
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