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Polo Passivo: MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA

Advogado do(a) REQUERIDO:

 

 

RELATÓRIO

[

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, proposta pelo PARTIDO
 objetivando a declaração deDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO,

inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 3.026/2015, Publicada no Diário Oficial no dia 22/10/2015, que
“Proíbe a propaganda eleitorais nas vias e logradouros públicos do Município de Rolim de Moura”. 

Em suma, assevera que o Município de Rolim de Moura, juntamente com sua Câmara Municipal
Legislativa, não possuem competência para promover Leis que impeça a divulgação de material eleitoral,
nem tampouco aplicar qualquer tipo de multa naqueles candidatos ou Partidos que assim o fizerem.

Prossegue afirmando que a inconstitucionalidade da Lei em questão, por vício de iniciativa
parlamentar, violando o princípio da independência e harmonia dos Poderes e por invasão da competência
da União, contrariando o disposto no Art. 22, inc. I, da Constituição da República.

Requer a concessão da medida liminar. No mérito, pugna pela a procedência do pedido,
declarando a inconstitucionalidade dos preceitos legais indicados.

Esclareceu-se (ID 1032831) que a liminar foi deferida na ADI 0803012-44.2016.8.22.0000,
proposta pelo  cujo objeto é o mesmo destes autos, alémPARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS,
de determinar a reunião dos três processos (autos n.s 0800421-75.2017.8.22.0000,
0803012-44.2016.8.22.0000 e 0803040-12.2016.8.22.0000).
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Não houve manifestação do Prefeito de Rolim de Moura (fl. 147), nem do Procurador-Geral do
Estado de Rondônia (fl. 151).

                   A procuradoria de Justiça (ID 1489733), opinou pela procedência da ação, n sentido de que
seja declarada a inconstitucionalidade integral da Lei n. 3.026/2015 do Município de Rolim de Moura.]

 

 

É o relatório.

 

VOTO

 

[

A Lei Municipal n. 3.026/2015, que dispõe sobre “Proíbe a propaganda eleitoral nas vias e
logradouros públicos no Município de Rolim de Moura”, tem a seguinte redação:

PODER LEGISLATIVO

LEI MUNICIPAL Nº. 3.026/2015

Súmula: “Proíbe a propaganda eleitorais nas vias e logradouros públicos do Município de Rolim de Moura”.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, no exercício de suas atribuições e por força do Art. 47, parágrafo 7º da
Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 29, Inciso XV do Regimento Interno,  PROMULGA a seguinte;

LEI:

Art. 1º. Ficam proibidas, no Âmbito do Município de Rolim de Moura, as seguintes propagandas eleitorais:

I – Circulação de veículos adesivados e/ou plotados com divulgação de cunho político.

II – Uso de equipamentos de sim automotivo provenientes de som e equipamentos sonoros assemelhados.

III – A colocação de cavaletes, cartazes, bandeiras, bonecos e outros meios de propaganda eleitoral móvel nas vias
públicas.

IV – As manifestações de cunho político, denominadas carreatas.

§ 1º. A proibição de que os Incisos I, II, e IV se estende aos espaços privados de livre acesso ao público, tais como,
postos de combustíveis, estacionamento, entre outros;
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§ 2º. No caso de infração contida no Inciso I, o agente responsável pela autuação lançará a multa para aquele veículo,
anotando-se seus dados para entrega da notificação.

§ 3º. Considera-se som automotivo, constante no inciso II, todo e qualquer equipamento de som, rebocado, instalado,
acoplado nos porta-malas ou carrocerias de veículos carros, motos, charretes, caminhões e bicicletas.

§ 4º. No caso de infração contida no inciso IV desta Lei, cometida por Partido Político, Coligação Partidária, candidato
ou participantes diretos da carreata, seja condutor do veículo ou seu proprietário, serão responsabilizados diretamente pelo
cometimento da infração, devendo o agente responsável pela fiscalização proceder a autuação e lançamento da multa respectiva,
anotando-se seus dados para entrega da notificação;

§ 5º. No caso de cometimento da infração contida no inciso IV, estes deverão ser abordados pela autoridade
competente, devendo o infrator fornecer sua identificação necessária à lavratura do auto, podendo a autoridade encaminhar ao
distrito policial aquele que se negar de fornecer seus dados.

Art. 2º. A inobservância do disposto nessa lei sujeitará o infrator à multa no valor correspondente a 10 (dez) UPF’s por
dia, aplicada em dobro a cada reincidência.

Art. 3º. O pagamento das multas aplicadas será efetuado até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao seu recebimento.

Art. 4º. Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação.

Rolim de Moura, Rondônia, 16 de Outubro de 2015.

JOÃO ROSSI JUNIOR

Presidente do Poder Legislativo

A Câmara Municipal de Rolim de Moura, promulgou a mencionada Lei nº 3.026/15, em 16 de
outubro de 2015, por ato de seu Presidente João Rossi Júnior, porquanto fora objeto de  por veto total
despacho emanado pelo senhor Prefeito.

A lei impugnada, de autoria parlamentar, envolve normas de ordenamento urbano, relativas ao
desenvolvimento, higiene e estética da cidade, ou seja, trata de matéria que é reservada à iniciativa do
Chefe do Poder Executivo; e, ainda, estabelece a criação de despesas sem indicar os recursos disponíveis
para atender aos novos encargos.

Sobre o tema, leciona o eminente jurista e professor,    :Hely Lopes Meirelles

Leis de iniciativa exclusiva do prefeito são aquelas em que só a ele cabe o envio do projeto à Câmara. Nessa categoria
estão as que disponham sobre a criação, estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e entidades da Administração Pública
Municipal; a criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração direta e autárquica, fixação e aumento de sua
remuneração; o regime jurídico dos servidores municipais; e o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais,
créditos suplementares e especiais. (  Direito Municipal Brasileiro, Ed. Malheiros, 14º Edição, 2.006, págs. 732/733).in

Nesse passo, mesmo considerando a boa intenção dos parlamentares, ao determinar posturas que
visam preservar a estética urbana, eliminando a poluição visual e sonora, por ocasião das eleições para
cargos público, em razão de a lei revelar-se de natureza determinativa e regulatória, houve evidente
violação aos arts. 7º, 40, I, e 122, da Constituição Estadual, ficando caracterizado o vício de inciativa.

Assim, o Poder Legislativo, a rigor, não pode substituir o Chefe do Executivo no exame da
conveniência e da oportunidade de criar posturas municipais, quanto ao ordenamento urbano, fixar o
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modo para a sua prestação e criar despesas, e, como na hipótese, quando o faz, nítido e configurada a
ofensa aos princípios da repartição dos poderes e da reserva de iniciativa ao Poder Executivo.

Além do mencionado vício de iniciativa parlamentar, constata-se, ainda, em tese, violação ao
princípio da independência e harmonia dos Poderes, ou seja, invasão da competência da União, por
contrariar o disposto no Art. 22, inc. I, da CF/88, porque só a União pode legislar sobre matéria eleitoral:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias
relacionadas neste artigo. 

Aliás, vale registrar que a União, exatamente exercendo a competência legislativa que lhe cabe,
editou a Lei nº  /97 que, estabelece normas para as eleições, dentre as quais destacamos:9.504

Art. 37.  Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de
uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.

§ 1  A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no   deste artigo sujeita o responsável, após ao caput
notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a R$ 8.000,00 (oito mil reais).

§ 2   Em bens particulares, independe de obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral ao

veiculação de propaganda eleitoral, desde que seja feita em adesivo ou papel, não exceda a 0,5 m² (meio metro quadrado) e não

contrarie a legislação eleitoral, sujeitando-se o infrator às penalidades previstas no § 1 .o  

§ 3º Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral fica a critério da Mesa Diretora. 

§ 4   Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela   -o Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
Código Civil e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais,
templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada.

§ 5  Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, não éo

permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza, mesmo que não lhes cause dano.

§ 6  É permitida a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e a utilização de bandeiras ao longoo

das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos.

§ 7  A mobilidade referida no § 6  estará caracterizada com a colocação e a retirada dos meios de propaganda entre aso o

seis horas e as vinte e duas horas.

§ 8  A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e gratuita, sendo vedado qualquero

tipo de pagamento em troca de espaço para esta finalidade.

Art. 38.  Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda
eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade
do partido, coligação ou candidato.
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[...]

Art. 41. A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem cerceada sob
alegação do exercício do poder de polícia ou de violação de postura municipal, casos em que se deve proceder na forma prevista
no art. 40.

§ 1  O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes designados peloso

Tribunais Regionais Eleitorais.

§ 2  O poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura préviao

sobre o teor dos programas a serem exibidos na televisão, no rádio ou na internet.

[...].

Como se percebe, a invasão de competência é nítida, desautorizada pelo art. 41 acima transcrito
qualquer invocação de interesse local e regramento de distribuição da propaganda eleitoral, sem falar em
que, , atribui ao Município competência fiscalizatória que toca aos Juízes Eleitorais, como ultima ratio
discorre o § 1º do mesmo dispositivo legal.

Lado outro, importante ressaltar que, é descabido o contraste de outros normas senão a
Constituição Estadual no controle concentrado de constitucionalidade via ação direta de lei municipal,
consoante disciplina p art. 125, § 2º, da CF/88.

Mas, tendo em vista o conceito de causa de pedir aberta aplicável ao controle concentrado de
constitucionalidade (RTJ 200/91), é cabível o contraste da lei local com a Constituição Federal a partir da
norma remissiva contida no art. 110 da Constituição Estadual que reproduz o art. 29, , da CF/88 -caput
determina a observância na esfera municipal, além das regras da Constituição Estadual, dos princípios da 

, é denominado 'norma estadual de caráter remissivo, na medida em que, para aConstituição Federal
disciplina dos limites da autonomia municipal, remete para as disposições constantes da Constituição
Federal, incorporando-a, formalmente, ao ordenamento constitucional do Estado-membro - STF, Rcl.
10.406-GO, Rei.Min. Gilmar Mendes, 31-08-2010, DJe 06-09-2010; STF, Rcl. 10.500SP, Rei. Min. Celso
de Mello, 18-10-2010, DJe 26-102010.

Daí decorre a possibilidade de contraste da lei local com o art. 110 da Constituição Estadual, por
sua remissão à   e, em especial, a seu art.  ,  , que confere competência normativaConstituição Federal 22 I
privativa à União em direito eleitoral no esquema de repartição de competências entre os entes federados
e que atende ao princípio federativo.

Logo, evidente que a Lei Municipal n. 3.026/2015 de Rolim de Moura impugnada efetivamente
extrapola os limites da autonomia municipal radicados nos incisos   e   do art.   da CF/88 e invade aI II 30
competência legislativa da União em Direito Eleitoral contida no art.  ,  , da Carta Magna, ao proibir22 I
propaganda eleitoral nas vias e logradouros públicos no Município de Rolim de Moura.

Com a  do Subprocurador Geral de Justiça, colaciono a jurisprudência por ele destacada novenia
parecer:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 3.007/10, município de dois irmãos. Estabelecimento de
NORMAS PARA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ARTIGO 22, I, CF/88.
ARTIGOS 1º e 8º, CE/89. Consoante dispõe o artigo 22, I, CF/88, compete privativamente à União legislar sobre direito eleitoral,
aliás, exatamente exercendo tal competência legislativa a União editou a Lei nº 9.504/97, sendo manifesta a invasão de
competência da Lei Municipal nº 3.007/10, ao estabelecer normas para veiculação de propaganda eleitoral ao longo das vias
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públicas do Município de Dois Irmãos, ofendidos, pois, os artigos 1º e 8º, caput, CE/89. (TJ/RS, ADI nº 70050605732. Relator:
Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa. Data do julgamento: 12/11/2012).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA - LEI Nº 4.162/2012 -
RESTRIÇÕES À PROPAGANDA ELEITORAL – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – USURPAÇÃO
PELO MUNICÍPIO - REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE. É inconstitucional norma municipal que disponha sobre matéria
eleitoral, cuja competência legislativa é privativa da União a qual já regulamenta as hipóteses permissivas e restritivas de
propaganda eleitoral. (TJ/MG. ADI 1.0000.12.088609-8/000. Relator: Des. Edilson Fernandes. Data do julgamento: 11/09/2013.
DJE: 20/09/2013).

Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei Municipal nº 1.854/2012 que "proíbe no Município de Penápolis a pintura de
propaganda eleitoral em muros residenciais e comerciais e dá outras providências" - Competência deste Tribunal de Justiça para
apreciação - Lei que, disciplinando a propaganda eleitoral no município, está a legislar sobre direito eleitoral, matéria de
competência privativa da União (art., 22, I, da CF) que, sobre o tema, emitiu a Lei nº 9.504/1997 - Inexistência de preponderante
interesse local ou de possibilidade de vingar a lei municipal em questão a título de suplementação de lei federal - Usurpação de
competência - Violação da repartição de competências e, pois, do princípio federativo - Afronta aos artigos 5º e 144 da
Constituição do Estado - Ação julgada procedente. (TJSP, ADI 01089696120138260000 SP 0108969- 61.2013.8.26.0000.
Relator: Walter de Almeida Guilherme. Data do julgamento: 18/09/2013).

Em suma, as regras do processo legislativo federal, principalmente, as relativas à iniciativa
reservada e à indicação da fonte de custeio, são normas de observância obrigatória, tanto pelos
Estados-membros, como pelos municípios, impondo-se o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei
Municipal n. 3.026/2015 de Rolim de Moura.

Diante do exposto, julgo procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei
Municipal n. 3.026/2015 de Rolim de Moura, com efeitos ,  e vinculantes, com base noex tunc erga omnis
art.  , da Lei nº.  /99.28 9.868

]

 

É como voto.

EMENTA

 

[

Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei Municipal n. 3.026/2015 de Rolim de Moura – Postura municipal referente à proibição
de propaganda eleitoral nas vias e logradouros públicos. Lei que por conter determinação, ao chefe do Executivo, é de sua
exclusiva iniciativa. Infringência dos arts. 7º, 40, I, e 122, da Constituição Estadual. Matéria de competência privativa da união –
Usurpação pelo município. Ação julgada procedente.

É inconstitucional norma municipal que disponha sobre matéria eleitoral, cuja competência
legislativa é privativa da União a qual já regulamenta as hipóteses permissivas e restritivas de propaganda
eleitoral.

É inconstitucional lei, de iniciativa parlamentar, que proíbe no município, pintura de propaganda
eleitoral em muros residenciais, comerciais, industriais e de prestação de serviços, pois trata de matéria
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tipicamente administrativa, cuja competência exclusiva é do chefe do Poder Executivo, responsável para a
iniciativa de lei sobre organização e funcionamento da Administração, configurando violação ao princípio
da separação de poderes por invasão da esfera da gestão administrativa.

Ação julgada procedente.

]

 

 

ACÓRDÃO

 

                         Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da  do Tribunal de Justiça doTribunal Pleno
Estado de Rondônia, na conformidade da ata de julgamentos  ACOLHIDA A QUESTÃO DE em,e das notas taquigráficas,
ORDEM PARA DETERMINAR O JULGAMENTO EM CONJUNTO COM OS PROCESSOS NS. 0803012-44.2016.8.22.0000
E 0800421-75.2017.8.22.0000 E, NO MÉRITO JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N. 3.026/2015, DE ROLIM DE
MOURA, COM EFEITOS EX TUNC, ERGA OMNIS E VINCULANTES, COM BASE NO ART. 28, DA LEI N. 9.868/99, POR
UNANIMIDADE.

 

 

Porto Velho, 18 de Setembro de 2017 

MIGUEL MONICO NETO

RELATOR PARA O ACÓRDÃO
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