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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
031/2019

Matéria: PL 008/2019
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGA 
AS AGÊNCIAS BANCÁRIAS DE CARAZINHO 
DISPONIBILIZAR,
CADEIRAS DE 
COMPETÊNCIA 
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o, POIS 
CRIA UMA ORDEM AO CHEFE DO

VINCULAÇÃO. 
ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL COM RESSALVAS

NO MÍNIMO, DUAS 
RODAS. MATÉRIA DE 

MUNICIPAL

NÃOEXECUTIVO.

Trata-se de pedido encaminhado pela Servidora Viviane Muller 
Menezes Nunes ao Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida 
orientação técnica, em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei n. 
008, de 13 de fevereiro de 2019, de autoria de vereadora, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade das agências bancárias de Carazinho, em disponibilizar no mínimo duas 
cadeiras de rodas para atendimento às pessoas portadoras de necessidades especiais.

A exposição de motivos consta em anexo.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

O Projeto de Lei obriga as agências bancárias sediadas no 
Município a disponibilizar no mínimo duas cadeiras de rodas para atendimento às pessoas 
portadoras de necessidades especiais.

A competência material é do Município de Carazinho, uma vez ser 
a matéria é de interesse local1, pois cabe ao Município legislar sobre medidas que 
propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE O 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. LEI MUNICIPAL. 
ESTABELECIMENTOS PORTADORES DE SERVIÇOS 
BANCÁRIOS. INSTALAÇÃO DE PAINEL OPACO ENTRE OS 
CAIXAS E OS CLIENTES EM ESPERA. PREQUESTIONAMENTO. 
INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA 
LEGISLAR SOBRE ATIVIDADE BANCÁRIA. INTERESSE LOCAL. 
POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA 
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDERAL. VÍCIO DE INICIATIVA. 
REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. 
SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O requisito

1 Art. 30. Compete aos Municípios:
I * legislar sobre assuntos de interesse local (CRFB); (...]
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do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a 
apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a 
qual não se pronunciou o Tribunal de origem. 2. A simples oposição 
dos embargos de declaração, sem o efetivo debate acerca da 
matéria versada pelo dispositivo constitucional apontado como 
malferido, não supre a falta do requisito do prequestionamento, 
viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência da 
Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, verbis: é inadmissível 
o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão 
recorrida, a questão federal suscitada. 3. Os Municípios possuem 
competência para legislar sobre assuntos de interesse local 
(artigo 30, I, da CF), tais como medidas que propiciem 
segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços 
bancários. (Precedentes: RE n. 610.221-RG, Relatora a Ministra 
Ellen Grade, DJe de 20.08.10; AI n. 347.717-AgR, Relator o 
Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJ de 05.08.05; AC n. 1.124- 
MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, DJ de 04.08.06; AI 
n. 491.420-AgR, Relator o Ministro Cezar Peiuso, 1a Turma, DJ de 
24.03.06; AI n. 574.296-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 2a 
Turma, DJ 16.06.06; A) n. 709.974-AgR, Relatora a Ministra 
Cármen Lucia, 1a Turma, DJe de 26.11.09; AI n. 747.245-AgR, 
Relator o Ministro Eros Grau, 2a Turma, DJe 06.08.09; RE n. 
254.172-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, 2a Turma, DJe de 
23.09.11, entre outros). 4. Deveras, para se chegar a conclusão 
contrária à adotada pelo acórdão recorrido - como deseja o 
recorrente - quanto à ocorrência de vício de iniciativa no diploma 
municipal (Lei n. 1.933/09), necessário seria o reexame da 
legislação local que o orientou, o que inviabiliza o extraordinário, a 
teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, 
verbis: “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 694298 AgR, 
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04/09/2012, 
ACÓRDÃO ELETRÓNICO DJe-186 DIVULG 20-09-2012 PUBLIC 
21-09-2012).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO PARA 
LEGISLAR SOBRE ATIVIDADE BANCÁRIA. INTERESSE LOCAL. 
POSSIBILIDADE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao 
apreciar o RE 610.221, da relatoria da ministra Ellen Grade, 
reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a 
competência dos Municípios para legislar sobre o tempo máximo 
de espera de clientes em filas de instituições bancárias. Na 
oportunidade, esta nossa Casa de Justiça reafirmou a 
jurisprudência, no sentido de que os Municípios possuem 
competência para legislar sobre assuntos de interesse local, 
tais como medidas que propiciem segurança, conforto e 
rapidez aos usuários de serviços bancários. 2. Agravo 
regimental desprovido (RE n° 254.172/RS, Segunda Turma, Relator 
o Ministro Ayres Britto, DJe de 17/5/11).
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EMENTA: ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS - COMPETÊNCIA 
DO MUNICÍPIO PARA, MEDIANTE LEI, OBRIGAR AS 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS A INSTALAR, EM SUAS 
AGÊNCIAS, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA - INOCORRÊNCIA 
DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDERAL - 
ALEGAÇÃO TARDIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 144, § 8o, DA 
CONSTITUIÇÃO - MATÉRIA QUE, POR SER ESTRANHA À 
PRESENTE CAUSA, NÃO FOI EXAMINADA NA DECISÃO 
OBJETO EXTRAORDINÁRIORECURSO
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO "JURA NOVIT CURIA" - 
RECURSO IMPROVIDO. - O Município pode editar legislação 
própria, com fundamento na autonomia constitucional que lhe 
é inerente (CF, art. 30, I), com o objetivo de determinar, às 
instituições financeiras, que instalem, em suas agências, em 
favor dos usuários dos serviços bancários (clientes ou não), 
equipamentos destinados a proporcionar-lhes segurança (tais 
como portas eletrónicas e câmaras filmadoras) ou a propiciar- 
lhes conforto, mediante oferecimento de instalações 
sanitárias, ou fornecimento de cadeiras de espera, ou, ainda, 
colocação de bebedouros. Precedentes. (AI n° 347.717/RS, 
Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 
31/5/05).

DO

Igualmente, não restou configurada na espécie a aventada invasão 
da competência legislativa reservada ao Chefe do Poder Executivo do Município.

O Projeto de Lei limita-se a criar uma nova obrigação às agências 
bancárias sediadas no Município, cuja fiscalização tocará ao órgão municipal competente, 
sem qualquer modificação de atribuições já fixadas ou criação de cargos para esse fim.

No mérito, a obrigação criada às agências bancárias busca 
salvaguardar direitos das pessoas com necessidades especiais, não se constatando, ao 
menos por ora, que a medida seja desarrazoada ou desproporcional.

Outrossim, o período de vacatio legis de 90 (noventa) dias, mostra- 
se necessário para adequações das instituições financeiras a presente proposição de lei.

Todavia, o art. 4° do Projeto de Lei merece maior atenção.
Como a implementação das previsões normativas exige interferência de órgãos 
administrativos, evidente a necessidade do regulamento executivo. Porém, ao estabelecer 
prazo para o cumprimento da medida, a Câmara efetivamente emite uma ordem, cria uma 
obrigação ao Poder Executivo, o que não é aceitável em face do princípio da harmonia e 
independência entre os poderes, inscrito no art. 102 da Constituição Estadual. Há de se 
reconhecer, então, que, neste ponto específico, há vício de iniciativa a inquinar de 
inconstitucionalidade formal o dispositivo legal.

2 Art. 10 - São Poderes do Município, independentes e harmónicos entre si, o Legislativo, exercido 
pela Câmara Municipal, e o Executivo, exercido pelo Prefeito.
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Ressalve-se que não se está a defender que fica ao alvedrio do 
Chefe do Executivo decidir se expede ou não o ato regulamentar, pois, como adverte 
CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO:

[...] fácil é compreender-se que, se uma lei depende de 
regulamentação para sua operatividade, o Chefe do Executivo não 
pode paralisar-lhe a eficácia, omitindo-se em expedir as medidas 
gerais indispensáveis para tanto. Admitir que dispõe de liberdade 
para frustrar-lhe a aplicação implicaria admitir que o Executivo tem 
titulação jurídica para sobrepor-se às decisões do Poder 
Legislativo. [,..] {Curso de Direito Administrativo. 22a ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p. 338).

Não obstante isso, há sim, como se disse, inconstitucionalidade do 
art. 4° do Projeto de Lei, centrada, exclusivamente, na fixação de prazo para a realização 
da atividade, aspecto que merece correção, o que pode, sem dúvida, ser obtido com a 
utilização da técnica de redução de texto. Nesse sentido, explica o Min. GILMAR 
FERREIRA MENDES, em obra doutrinária sobre o tema, que:

A doutrina e a jurisprudência brasileiras admitem a teoria da 
divisibilidade da lei, de modo que, tal como assente, o Tribunal 
somente deve proferir a inconstitucionalidade daquelas normas 
viciadas, não estender o juízo de censura às outras partes da lei, 
salvo se elas não puderem subsistir de forma autónoma. Faz-se 
mister, portanto, verificar se estão presentes as condições objetivas 
de divisibilidade. Para isso, impõe-se aferir o grau de dependência 
entre os dispositivos, isto é, examinar se as disposições estão em 
uma relação de vinculação que impediria sua divisibilidade. Impõe- 
se verificar, igualmente, se a norma que irá subsistir após a 
declaração de nulidade parcial corresponderia à vontade do 
legislador. Portanto, devem ser investigadas não só a existência de 
uma relação de dependência (unilateral ou recíproca), mas também 
a possibilidade de intervenção no âmbito da vontade do legislador 
{Jurisdição constitucional: o controle abstrato de normas no Brasil e 
na Alemanha. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 342-3).

Sendo assim, excluir do Projeto de Lei o prazo de 60 dias para sua 
regulamentação não traz inconvenientes de ordem objetiva e, tampouco, se afasta da 
vontade do legislador. Por outro lado, sana de modo eficaz o vício de inconstitucionalidade 
apontado, impedindo interpretações equivocadas.

POR TAIS RAZÕES, esta Procuradoria Legislativa opina pela 
viabilidade técnico-jurídica do PL 008/2019, desde que sanado o vício de 
constitucionalidade do art. 4o do Projeto de Lei.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho (RS), 15 de fevereiro de 2019.
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