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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 1.909-
02/2022. MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO 
SUL/RS. INCONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. 
INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS 
PODERES. OFENSA AOS ARTIGOS 8º, 
“CAPUT”, 10, 60, INCISO II, ALÍNEA “d”, E 
82, INCISOS II, III E VII, DA CONSTITUIÇÃO 
ESTADUAL.   
 
I - Lei Municipal nº 1.909-02, de 24 de maio de 
2022, do Município de Cruzeiro do Sul/RS, que 
“Institui Obrigatoriedade de Realização de 
Exames de Acuidade Visual nas Escolas e 
Creches Municipais e Dá Outras Providências.”. 
 
II - Vício de inconstitucionalidade formal 
configurado, pois nítida a interferência do Poder 
Legislativo Municipal na organização e 
funcionamento da Administração Municipal 
(Poder Executivo Municipal).  
 
III - Violação à competência privativa do Chefe 
do Poder Executivo, insculpida nos artigos 60, 
inciso II, alínea “d”; e 82, incisos II, III e VII, da 
Constituição Estadual. Ofensa ao Princípio da 
Harmonia e Independência dos Poderes no 
âmbito municipal, consagrado nos artigos 8º, 
“caput”, e 10, da Carta Estadual.  
 
IV - Eventual afronta ao artigo 47, inciso VI, da 
Lei Orgânica do Município não é análise que 
pode ser feita através de ADI. Norma 
infraconstitucional não serve como parâmetro 
para o controle de constitucionalidade.  
 
V - Criação de Despesas: A inexistência de 
previsão nas peças orçamentárias não possui o 
condão de manchar de inconstitucionalidade 
material a lei que a cria, conforme 
entendimento do E. Supremo Tribunal Federal 
(ADI nº 3599). A falta de dotação ou previsão 
orçamentária tão somente impede a 
implementação da ação, programa ou projeto 
previsto na lei, mas não a torna inconstitucional. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME.  

 
 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE 
 

ÓRGÃO ESPECIAL 

Nº 70085642148 (Nº CNJ: 0013703-
22.2022.8.21.7000) 
 

 

PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO 
DO SUL,  
 

PROPONENTE; 

CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 
DO SUL,  
 

REQUERIDO; 

PROCURADOR-GERAL DO ESTADO,  
 

INTERESSADO. 

 

A C Ó R D Ã O  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial 

do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em julgar procedente a 

ação direta de inconstitucionalidade.  

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário, os 

eminentes Senhores DES.ª IRIS HELENA MEDEIROS NOGUEIRA 

(PRESIDENTE), DES. MARCELO BANDEIRA PEREIRA, DES. VICENTE 

BARROCO DE VASCONCELLOS, DES. SYLVIO BAPTISTA NETO, DES. 

JORGE LUÍS DALL'AGNOL, DES. NELSON ANTONIO MONTEIRO 

PACHECO, DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS, DES. IRINEU 

MARIANI, DES. SÉRGIO FERNANDO SILVA DE VASCONCELLOS 

CHAVES, DES. JORGE ALBERTO SCHREINER PESTANA, DES.ª 

LISELENA SCHIFINO ROBLES RIBEIRO, DES. CARLOS CINI 

MARCHIONATTI, DES. JOÃO BATISTA MARQUES TOVO, DES. NEY 
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WIEDEMANN NETO, DES.ª LAURA LOUZADA JACCOTTET, DES. 

ÍCARO CARVALHO DE BEM OSÓRIO, DES.ª LIZETE ANDREIS 

SEBBEN, DES. ANTONIO VINICIUS AMARO DA SILVEIRA, DES. 

GIOVANNI CONTI, DES. CARLOS EDUARDO RICHINITTI, DES. 

RICARDO TORRES HERMANN, DES. ALBERTO DELGADO NETO, DES. 

RICARDO PIPPI SCHMIDT E DES. NIWTON CARPES DA SILVA. 

Porto Alegre, 09 de setembro de 2022. 

 

 

DES. FRANCISCO JOSÉ MOESCH,  

Relator. 

 

 

 

R E L A T Ó R IO  

DES. FRANCISCO JOSÉ MOESCH (RELATOR) 

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta 

pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL/RS, Sr. João Henrique 

Dullius, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 

1.909-02/2022, de 24 de maio de 2022, que institui a obrigatoriedade de 

realização de exames de acuidade visual nas escolas e creches 

municipais e dá outras providências. 

 

Em razões, sustenta o proponente a existência de vício 

formal perpetrado pelo Poder Legislativo local na edição da referida lei. 

Salienta que na prática, mediante convênios já firmados com o Centro 

Oftalmológico de Encantado/RS e com o Lions Clube de Lajeado/RS, o 

serviço já é prestado aos estudantes. Defende a ocorrência de vício de 

iniciativa e afronta aos princípios da separação dos poderes e da 

economicidade, no texto legal em tela, lhe conferindo evidente 
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inconstitucionalidade. Ressalta que apesar da nobre intenção dos Edis, os 

mesmos agiram em flagrante desacordo com o regramento 

constitucional. Sustenta afronta aos artigos 8º, 10 e 60 da Constituição 

Estadual. Registra que o artigo 47, inciso VI, da Lei Orgânica do Município, 

em consonância com o artigo 60 da Carta Estadual, repisa seu conteúdo, 

no sentido que cabe privativamente ao Poder Executivo a proposição de 

projetos de lei que versem sobre a organização e funcionamento da 

Administração Pública Municipal. Assinala que a lei questionada acaba 

por adentrar na seara da estruturação e atribuições das Secretarias e 

órgãos da Administração, já que cria obrigação ao Poder Executivo para 

que preste um serviço que não é realizado pelos servidores e não está 

especificamente elencado nas atribuições de qualquer um dos cargos 

com lotação nas Secretarias de Saúde ou Educação. Argumenta ainda, 

que a vinculação de receitas feita pela mencionada lei afeta o orçamento 

municipal, ao passo que determina a aplicação de verbas já previstas no 

orçamento, provavelmente com destinação para finalidade diversa. 

Ressalta a presença dos requisitos para que concedida a antecipação da 

tutela recursal. Requer: 

 

“a) O conhecimento e processamento da 
presente Ação Direta de Inconstitucionalidade; 

b) O deferimento da medida liminar, 
inaudita altera pars, na forma do art. 10, § 
3º, da Lei nº 9.868/99, determinando a 
suspensão da Lei nº 1909-02/2022 de 24 
de maio de 2022, pois presentes os 
requisitos necessários a sua concessão, 
restabelecendo-se a regra Constitucional; 

c) A Notificação da Câmara Municipal de 
Cruzeiro do Sul/RS para prestar as informações 
necessárias, no prazo legal, na forma do art. 6º 
da Lei nº 9.868/99; 

d) A manifestação, sucessiva, do Procurador 
Geral de Justiça e do Procurador Geral do 
Estado; 
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e) Ao final, seja julgado TOTALMENTE 
PROCEDENTE o pedido, para que se declare 
em caráter definitivo, a 
INCONSTITUCIONALIDADE da Lei nº 1909-
02/2022, com efeito contra todos, vinculante 
em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à 
Administração Pública e ex tunc, comunicando-
se à Câmara de Municipal de Cruzeiro do Sul o 
inteiro teor da decisão declaratória de 
inconstitucionalidade.”. 

 

Recebida a petição inicial e deferida a medida liminar – fls. 

47/54. 

 

Notificada, a Câmara Municipal de Vereadores de Cruzeiro do 

Sul/RS apresentou informações às fls. 73/85. Em preliminar, asseverou 

que as leis orgânicas municipais não servem como parâmetro de 

constitucionalidade. A Constituição Federal de 1988, ao tratar do controle 

de constitucionalidade, afirma, em seus dispositivos, que a verificação da 

compatibilidade formal e material de leis federais, estaduais e municipais 

tem, como parâmetro jurídico, apenas as normas constitucionais, motivo 

pelo qual não possui trânsito a inconformidade do demandante quanto à 

eventual afronta ao artigo 47, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de 

Cruzeiro do Sul/RS. Quanto ao mérito efetivamente, referiu que as 

disposições contidas na Lei Municipal nº 1.909/22 em nada afrontam a 

competência do Poder Executivo, uma vez que as eventuais atribuições 

previstas são inerentes à atuação do mesmo. A lei guerreada em nenhum 

momento exige a contratação de algum profissional específico, para 

realização dos testes de acuidade, apenas menciona a participação e 

acompanhamento de profissionais do próprio quadro do Poder Executivo, 

vindo ao encontro com a proteção dos direitos da criança e do 

adolescente, uma vez que trabalha a prevenção de doenças. Ressaltou 

que diversos municípios, não só do nosso Estado, aprovaram e instituíram 

a realização de exames de acuidade, e desta forma conseguem 
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diagnosticar precocemente problemas de visão nas crianças e 

adolescentes. Pugnou pela reconsideração da decisão liminar que 

suspendeu os efeitos da Lei Municipal nº 1.909-02/2022 até final 

julgamento e, no mérito, pelo julgamento de improcedência da ação. 

 

Mantida a concessão da medida liminar – fls. 89/91. 

 

O Procurador-Geral do Estado defendeu a manutenção da lei 

questionada – fl. 100.  

 

Em parecer, o Ministério Público opinou pela procedência da 

demanda – fls. 106/120.  

 

É o relatório. 

V O T O S  

DES. FRANCISCO JOSÉ MOESCH (RELATOR) 

Eminentes colegas. 

 

Pretende o proponente a declaração de 

inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.909, de 24 de maio de 

2022, do Município de Cruzeiros do Sul/RS, que “Institui 

Obrigatoriedade de Realização de Exames de Acuidade Visual nas 

Escolas E Creches Municipais e Dá Outras Providências.”.  

 

Em resumo, afirma o requerente haver afronta direta aos 

Princípios da Separação dos Poderes, bem como aos artigos 8º; 10 e 60, 

da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.  
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Inicialmente, necessário apontar que eventual infringência 

da lei questionada ao regramento inserto na Lei Orgânica do Município 

ocorre no plano da legalidade das normas, não podendo ser objeto de 

análise em sede de controle de constitucionalidade, por se tratar de 

norma infraconstitucional. 

 

Note-se que a análise de constitucionalidade de lei municipal 

feita por Tribunal de Justiça deve ter como parâmetro a Constituição 

Estadual. É o que determina a o artigo 125, §2º, da Constituição Federal, 

e o artigo 95, inciso XII, alínea “d” da Constituição Estadual: 

 

“Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, 
observados os princípios estabelecidos nesta 
Constituição. 
(...) 
§ 2º Cabe aos Estados a instituição de 
representação de inconstitucionalidade de leis 
ou atos normativos estaduais ou municipais em 
face da Constituição Estadual, vedada a 
atribuição da legitimação para agir a um único 
órgão.”. (Grifei). 
 
 
“Art. 95.  Ao Tribunal de Justiça, além do que lhe 
for atribuído nesta Constituição e na lei, 
compete: 
(...) 
XII - processar e julgar: 
(...) 
d) a ação direta de inconstitucionalidade de lei 
ou ato normativo estadual perante esta 
Constituição, e de municipal perante esta e a 
Constituição Federal, inclusive por omissão;”. 
(Declarada a inconstitucionalidade do trecho 
tachado na ADI n.º 409/STF, DJ de 26/04/02) 
(grifei). 

 

A corroborar esse entendimento, os seguintes precedentes 

deste Órgão Especial: 
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 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
MUNICÍPIO DE LAJEADO. LEI Nº 10.517/2017. 
DIVULGAÇÃO. LISTAGEM DE PACIENTES. REDE 
PÚBLICA DE SAÚDE. NÃO CONSTATADO VÍCIO 
FORMAL DE ORIGEM. PUBLICIDADE COMO 
REGRA E SIGILO COMO EXCEÇÃO. 
RAZOABILIDADE. TRANSPARÊNCIA. 
MORALIDADE. PARTICIPAÇÃO. CONTROLE. NÃO 
VERIFICADO AUMENTO DE DESPESA. AUSÊNCIA 
DE VÍCIO MATERIAL. 1. Lei nº 10.517/2017, do 
Município de Lajeado, que dispõe sobre a 
divulgação das listagens dos pacientes que 
aguardam por consultas com especialistas, 
exames e cirurgias na rede pública do 
Município. 2. Impossibilidade de utilizar o 
texto da Lei Federal nº 13.019/2018 como 
parâmetro para exame de 
constitucionalidade, porque 
é norma infraconstitucional. Eventual crise 
de legalidade que não pode ser analisada 
nesta via. 3. A restrição dos legitimados para 
apresentar projeto de lei se limita às matérias 
expressamente elencadas pelo texto 
constitucional. O teor da Lei Municipal nº 
10.517/2017 não resulta em invasão de 
competência privativa do Executivo Municipal, 
porquanto a Lei não disciplina a organização ou 
a forma de prestação do serviço de saúde. Não 
constatado vício formal de origem ou afronta ao 
princípio da harmonia e independência entre os 
Poderes Estruturais. Precedentes desta Corte. 4. 
A Lei Municipal nº 10.517/2017 inaugura 
instrumento que concretiza os princípios da 
publicidade, da moralidade, da participação, da 
razoabilidade, e da transparência (artigo 19, 
caput, da Constituição Estadual, e 37, caput, da 
Constituição Federal). Normativa que fomenta a 
transparência na gestão e o controle por parte 
dos administrados. Publicidade é a regra geral, 
e, o sigilo, exceção (artigo 5º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal). 5. A Lei atacada limita a 
divulgação de dados pessoais dos pacientes aos 
três primeiros e três últimos números do Cartão 
Nacional de Saúde, o que preserva o sigilo dos 
dados médicos do paciente e resguarda a 
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razoabilidade da conduta. 6. A geração de 
despesas não desponta como decorrência lógica 
da aplicação da Lei impugnada. Contudo, ainda 
que houvesse aumento de despesa, a simples 
falta de previsão nas leis orçamentárias não 
resulta, por si só, na inconstitucionalidade da lei 
que a cria, mas, sim, na impossibilidade de 
execução da despesa. Precedentes do STF. 
Ausência de vício 
material. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALI
DADE IMPROCEDENTE. UNÂNIME. 
(Direta de Inconstitucionalidade, Nº 
70085258085, Tribunal Pleno, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, 
Julgado em: 18-02-2022) (grifei) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
Nº 2.785/2020 DO MUNICÍPIO DE CIDREIRA. 
PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE. CRÉDITO 
DE IPTU E ISSQN. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. 
INICIATIVA CONCORRENTE. CAUSA PETENDI 
ABERTA. BENEFÍCIO FISCAL. AUTORIZAÇÃO 
GENÉRICA. TIPICIDADE TRIBUTÁRIA. RESERVA 
LEGAL. SEPARAÇÃO DOS 
PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL 
VERIFICADA. 1. Lei nº 2.785/2020, do Município 
de Cidreira, que institui Programa Municipal de 
Apoio ao Esporte, o qual será implementado 
através de incentivos fiscais relativos ao ISSQN 
e ao IPTU, concedidos em favor de pessoas 
físicas e jurídicas de direito privado que 
realizem projetos esportivos. 2. 
As normas constantes da Lei Orgânica 
Municipal não podem ser utilizadas como 
parâmetro de constitucionalidade, uma 
vez que são normas de 
natureza infraconstitucional. 3. Não 
constatada imposição de obrigação 
especificamente direcionada à Administração 
Municipal, tampouco ingerência na estrutura de 
órgãos do Executivo ou suas atribuições. O 
processo legislativo referente a matéria 
tributária pode ser iniciado pelo Legislativo ou 
pelo Executivo, não se tratando de competência 
privativa. Precedentes do STF e desta Corte. 
Não verificada inconstitucionalidade formal por 
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vício de iniciativa. 4. Causa de pedir aberta. A 
Lei Municipal nº 2.785/2020 traz apenas 
autorização genérica para concessão de 
benefício fiscal. Os elementos do benefício fiscal 
– modalidade, percentuais, prazos, requisitos – 
devem constar de lei em sentido estrito. A 
delegação ao Poder Executivo para que 
disponha sobre tais elementos através de 
regulamento viola os princípios da tipicidade 
tributária, da reserva legal (artigos 141 da 
Constituição Estadual, e 150, inciso I e §6º, da 
Constituição Federal), e da separação dos 
Poderes no âmbito municipal (artigo 10 da 
Constituição Estadual). Precedente do 
STF. Inconstitucionalidade material verificada. 
JULGARAM PROCEDENTE. UNÂNIME. 
(Direta de Inconstitucionalidade, Nº 
70085079044, Tribunal Pleno, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, 
Julgado em: 15-10-2021) (grifei) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
MUNICÍPIO DE CORONEL BICADO. LEI MUNICIPAL 
4.660/2020. SERVIDORES PÚBLICOS. PODER 
LEGISLATIVO. VENCIMENTOS. INDEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA DOS PODERES. 
CONSTITUCIONALIDADE. NÃO VERIFICADA 
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA 
MORALIDADE. PREVISÃO DE EQUIPARAÇÃO DE 
VENCIMENTOS. INCONSTITUCIONALIDADE. I – 
Não se conhece do pedido no ponto em 
que se sustenta violação ao disposto na 
Lei Federal nº 11.107/05, na Lei 
Complementar Federal nº 101/00, na Lei 
Complementar Federal 173/20, na Lei 
Federal nº 9.504/97 e na Portaria do 
Ministério da Saúde nº 1.666/20, uma vez 
que em sede de controle concentrado não 
é cabível a análise de lei municipal em 
face de norma infraconstitucional. II – O 
artigo 1º da Lei Municipal nº 4.660/2020 altera a 
tabela de remuneração dos cargos em comissão 
do Poder Legislativo Municipal, a fim de reparar 
erro quanto ao coeficiente referente ao cargo de 
Assessor Jurídico. Não se verifica vício no 
dispositivo, uma vez que cabe a cada Poder 
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Municipal, por meio de lei, fixar a remuneração 
de seus respectivos servidores, observado o 
limite remuneratório correspondente ao 
subsídio do Prefeito Municipal, conforme 
disposto no artigo 37, incisos X e XI, da 
Constituição Federal, bem como no artigo 33, 
§1º, da Constituição Estadual, aplicáveis aos 
Municípios por força do artigo 8º, caput, da 
Carta Estadual. III - O fato de apenas o 
vencimento de um cargo ter sido alterado não 
acarreta ofensa aos princípios da 
impessoalidade ou da moralidade. Do mesmo 
modo, não há que se falar em ofensa ao 
princípio da isonomia por estipular para o cargo 
do Poder Legislativo mesmo coeficiente 
estabelecido para o cargo do Poder Executivo, 
cuja jornada de trabalho é maior, pois tratam-se 
de carreiras diversas, sendo que cada Poder, no 
exercício de sua autonomia administrativa, é 
competente para fixar a remuneração de seus 
servidores. IV – Outrossim, de acordo com a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a 
ausência de dotação orçamentária, por si só, 
não acarreta inconstitucionalidade do diploma, 
implicando apenas a sua não aplicação naquele 
exercício financeiro. V – Por sua vez, o artigo 2º 
da Lei Municipal nº 4.660/2020 retoma a 
vigência das Leis Municipais nº 2.093/2009 e nº 
3.170/2010, as quais expressamente 
asseguravam a equiparação da remuneração do 
cargo em comissão de Assessor Jurídico da 
Câmara de Vereadores ao valor da remuneração 
do cargo de Assessor Jurídico do Poder 
Executivo Municipal, de modo a violar a regra 
constante do art. 37, inciso XIII, da Constituição 
Federal, norma de reprodução obrigatória, que 
veda a equiparação de vencimentos entre 
servidores, de modo que afigura-
se inconstitucional. VI - Por fim, no tocante ao 
art. 3º da Lei Municipal nº 4.660/2020 e a 
previsão de efeitos retroativos, não se 
vislumbra vício de inconstitucionalidade, tendo 
em vista que os valores efetivamente recebidos 
a título de remuneração pelo Assessor Jurídico 
já consideravam o coeficiente previsto na lei 
questionada. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCION
ALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA 
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PARTE, JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. 
(Direta de Inconstitucionalidade, Nº 
70084591742, Tribunal Pleno, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado 
em: 16-04-2021) (grifei) 

 

E, no mérito, tenho que melhor sorte assiste ao proponente.  

 

A norma impugnada encontra-se assim redigida: 

 

“LEI MUNICIPAL Nº 1.909, DE 24/05/2022 
INSTITUI OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO 
DE EXAMES DE ACUIDADE VISUAL NAS ESCOLAS 
E CRECHES MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 

(Projeto de Lei nº 007-02/2022 - LEGISLATIVO) 

 

Demétrios Karol Lorenzini, Presidente da 
Câmara Municipal de Vereadores de Cruzeiro do 
Sul/RS, 
 
FAÇO SABER, que a Câmara de Vereadores 
aprovou, de acordo com o Autógrafo nº 
048/2022,e PROMULGO a seguinte Lei, em 
conformidade com o Artigo 34, § 6º da Lei 
Orgânica Municipal: 

 
Art. 1º Fica instituída no Município de 
Cruzeiro do Sul a obrigatoriedade de 
realização de Exames de Acuidade Visual 
nas Escolas e Creches da Rede Pública 
Municipal de Ensino. 

 
Parágrafo único. Os exames deverão ser 
realizados no primeiro semestre do ano 
letivo por profissional devidamente 
habilitado. 
 
Art. 2º A realização dos exames ocorrerá 
nos estabelecimentos da Rede Pública 
Municipal de Ensino, com a participação e 

https://cruzeirodosul.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=7438&cdDiploma=9999#a34
https://cruzeirodosul.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=7438&cdDiploma=9999#a34
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acompanhamento de profissionais 
especializados da área de Saúde. 

 
Parágrafo único. É facultado ao aluno realizar os 
exames de acuidade visual com profissional de 
sua escolha, de forma particular, obrigando-se a 
apresentá-lo na secretaria da escola até o final 
do primeiro semestre. 
 
Art. 3º A partir dos resultados obtidos 
pelos profissionais, serão tomadas as 
seguintes ações: 
I - Reunião com os pais e/ou responsáveis 
para prestar completa orientação; 
II - Encaminhar as crianças para Rede 
Pública Municipal de Saúde para o devido 
acompanhamento e tratamento. 
 
Art. 4º A criança que apresentar algum 
tipo de alteração detectada no teste de 
acuidade visual será encaminhada para 
exames complementares nos Centros de 
Oftalmologia através da Central de 
Regulação Municipal. 
 
Art. 5º O Poder Executivo poderá, 
conforme a demanda ou conveniência e 
necessidade, firmar convênios e parcerias 
com instituições privadas para promover o 
aprimoramento técnico do programa ora 
instituído. 
 
Art. 6º As despesas decorrentes da 
execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas, se necessárias. 
 
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação. 

 

SALA DE SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE CRUZEIRO DO SUL/RS, EM 24 
DE MAIO DE 2022. 
 
DEMÉTRIOS KAROL LORENZINI 
Presidente da Câmara de Vereadores.” (grifei) 
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Pois bem.  

 

Da análise dos autos, verifica-se que a Lei Municipal ora em 

discussão, caracteriza indevida ingerência do Poder Legislativo nas 

atribuições administrativas que são próprias do Poder Executivo.  

 

É incontroverso que a Lei Municipal nº 1.909, de 24 de maio 

de 2022, se origina de projeto de iniciativa parlamentar, conforme consta 

de forma expressa no texto legal – Projeto de Lei nº 007-02/2022 - 

LEGISLATIVO (fls. 21/22).  

 

No entanto, as leis que disponham sobre criação, 

estruturação e atribuições de órgãos da Administração Pública são de 

iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, consoante o disposto 

no art. 60, inciso II, alínea “d”, da Constituição Estadual, aplicável aos 

Municípios em decorrência do Princípio da Simetria, nesses termos: 

 

“Art. 60. São de iniciativa privativa do 
Governador do Estado as leis que: 
(...) 
II - disponham sobre: 
d) criação, estruturação e atribuições às 
Secretarias e órgãos da Administração 
Pública;”. (grifei) 

 
 

Da mesma forma, o art. 82, incisos II, III e VII, da Carta 

Estadual, determina a competência privativa do Governador para exercer 

a direção da Administração, dar início a projeto de lei de determinadas 

matérias, e tratar da organização e do funcionamento da Administração, 

respectivamente.  
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“Art. 82. Compete ao Governador, 
privativamente:  
 
(...) 
 
II - exercer, com o auxílio dos Secretários de 
Estado, a direção superior da administração 
estadual; 
III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos 
casos previstos nesta Constituição;  
 
(...) 
 
VII - dispor sobre a organização e o 
funcionamento da administração estadual;  
 
(...)”.  (grifei) 
 

Por sua vez, estabelece a Constituição Estadual, no que 

importa: 

 

Art. 1º.  O Estado do Rio Grande do Sul, 
integrante com seus Municípios, de forma 
indissolúvel, da República Federativa do Brasil, 
proclama e adota, nos limites de sua autonomia 
e competência, os princípios fundamentais e os 
direitos individuais, coletivos, sociais e políticos 
universalmente consagrados e reconhecidos 
pela Constituição Federal a todas as pessoas no 
âmbito de seu território.  

 

(...). 

 

Art. 8º. O Município, dotado de autonomia 
política, administrativa e financeira, reger-se-á 
por lei orgânica e pela legislação que adotar, 
observados os princípios estabelecidos na 
Constituição Federal e nesta Constituição. 

 

(...). 

 

Art. 10. São Poderes do Município, 
independentes e harmônicos entre si, o 
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Legislativo, exercido pela Câmara Municipal, e o 
Executivo, exercido pelo Prefeito. 

 

 

E, igualmente, a Constituição Federal: 

 

“Art. 2º São Poderes da União, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e 
o Judiciário.”. 

 

 

Assim, a Lei nº 1.909/2022, do Município de Cruzeiro do 

Sul/RS, que institui a obrigatoriedade de realização de exames de 

acuidade visual nas escolas e creches municipais e dá outras 

providências, acaba por ofender o Princípio da Separação dos Poderes, 

pois o Legislativo Municipal está a ultrapassar os limites de sua 

competência, em clara ingerência em matéria de competência exclusiva 

do Poder Executivo Municipal, estando a lei impugnada a determinar 

requisitos que deverão ser observados pelo administrador municipal, de 

forma impositiva, conforme já expresso no artigo 1º da Lei: “Fica 

instituída no Município de Cruzeiro do Sul a obrigatoriedade de 

realização de Exames de Acuidade Visual nas Escolas e Creches da Rede 

Pública Municipal de Ensino.” 

 

Como bem salientado no parecer exarado pela Eminente 

Procuradora-Geral de Justiça, em exercício, Dra. Angela Salton Rotunno:  

 

“(...) 

Destaque-se, ainda, que, mesmo que se tratasse de lei 
meramente autorizativa, o que a lei impugnada claramente 
não é, a análise dos seus dispositivos deixa evidente que 
houve limitação indevida pelo Poder Legislativo ao espectro 
de atuação do Poder Executivo com relação às atribuições da 
Administração e sua organização. 
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Note-se que a Lei nº 1.909-02, de 24 de maio de 2022, 
invade atribuição da Administração Municipal, determinando 
a obrigatoriedade de aplicação de teste de acuidade visual, 
sem considerar as condições técnicas, materiais e 
financeiras do Município, interferindo na gestão municipal, 
atribuição privativa do Poder Executivo, não deixando 
margem ao Prefeito Municipal para que deliberasse 
sobre a conveniência e oportunidade de implantação 
desse programa de saúde neste momento, sobre sua 
amplitude ou condições (...).”. (grifei) 

 

No mesmo alinhamento, em casos semelhantes, tem 

entendido esta Corte de Justiça: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
MUNICIPAL Nº 4.114/2020 DO MUNICÍPIO DE 
SÃO GABRIEL. TAXA DE RELIGAMENTO. 
INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR 
INADIMPLEMENTO. VÍCIO DE INICIATIVA CONFIG
URADO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 
PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO E 
INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. 
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. 1. Lei nº 
4.114/2020 do Município de São Gabriel, que 
proíbe cobrança de taxa de religação de água 
quando a interrupção de fornecimento ocorrer 
por falta de pagamento. 2. A prestação de 
serviços públicos à população, seja de 
forma direta ou indireta, é atividade 
própria do Poder Executivo. Ao proibir a 
concessionária de serviço público de cobrar 
taxa para o restabelecimento do serviço quando 
a interrupção se deu por falta de pagamento, 
resta nítido que o Legislativo Municipal 
invadiu iniciativa reservada ao Prefeito, 
uma vez que se trata de matéria 
tipicamente administrativa. Desrespeito à 
competência privativa do Chefe do Poder 
Executivo, insculpida nos artigos 60, inciso 
II, alínea “d”; e 82, incisos II, III e VII, da 
Constituição Estadual, aplicável aos 
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municípios por força do artigo 8º da Carta 
Gaúcha. Vício de iniciativa. 
Inconstitucionalidade formal. 3. Ofensa ao 
Princípio da Separação e Independência 
dos Poderes no âmbito municipal, 
consagrado no artigo 10 da Constituição 
Estadual. 4. A vedação inscrita na Lei 
Municipal resulta no corte de uma das fontes de 
receita da concessionária do serviço público 
sem prever qualquer forma de compensação, 
gerando desequilíbrio econômico-financeiro. 
Desrespeito ao §4º do artigo 163 da 
Constituição Estadual. Inconstitucionalidade 
material. JULGARAM PROCEDENTE. UNÂNIME. 
(Direta de Inconstitucionalidade, Nº 
70084936715, Tribunal Pleno, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil 
Santos, Julgado em: 27-08-2021) (grifei) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
MUNICÍPIO DE CANOAS. LEI Nº 6.399/2020. 
PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
A MULHER PELA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO. VÍCIO DE INICIATIVA.  
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO 
DOS PODERES. 1. Lei nº 6.399/2020, do 
Município de Canoas, que estabelece diretrizes 
de valorização de mulheres e meninas e ações 
para a prevenção e o combate à violência 
contra a mulher pela rede municipal de ensino. 
2. Lei de origem parlamentar que interfere 
no funcionamento e organização da 
Administração Municipal, logo 
a iniciativa para apresentar a proposição 
legislativa compete ao chefe do Poder 
Executivo Municipal. 3. Padece de 
inconstitucionalidade formal a Lei 
Municipal, de iniciativa do Poder 
Legislativo, dispondo sobre matéria 
de iniciativa privativa do Chefe do Poder 
Executivo. Afronta ao disposto nos artigos 
8º, “caput”, 10, 60, inciso II, alínea “d”, 
82, incisos III e VII, todos da CE/89. 4. 
Inexistência de inconstitucionalidade material. O 
fato de ter sido editada Lei superveniente com 
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disposições diversas da Lei Municipal nº 
5.933/2015 não resulta, por si só, em violação 
do princípio da legalidade (art. 19 da CE/89). 5. 
A simples falta de previsão da despesa em lei 
orçamentária não resulta na 
inconstitucionalidade da lei que a cria. Nessas 
circunstancias, haverá, sim, impossibilidade de 
execução da despesa. Precedentes do STF. 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
PROCEDENTE. UNÂNIME. (Direta de 
Inconstitucionalidade, Nº 70084788413, 
Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 
16-04-2021) (grifei)  

 

Além disso, está prevista a realização de exames por 

profissional devidamente habilitado, a ser efetivado nos estabelecimentos 

da Rede Pública Municipal de Ensino, com a participação e 

acompanhamento de profissionais especializados da área de saúde, o que 

também poderá impor obrigação ao Executivo Municipal, inclusive com 

aumento de despesas relativa à criação de cargos e funções, para que se 

possa dar cumprimento à regulamentação. 

 

Quanto à inexistência de previsão nas peças orçamentárias, 

com efeito não possui o condão de manchar de inconstitucionalidade 

material a lei que cria despesa, conforme entendimento do E. Supremo 

Tribunal Federal: 

 

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis 
federais nº 11.169/2005 e 11.170/2005, que 
alteram a remuneração dos servidores públicos 
integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal. 3. 
Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 
2º 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição 
Federal); desrespeito ao princípio da isonomia 
(art. 5º, caput, da Carta Magna); e 
inobservância da exigência de prévia dotação 
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orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). 4. Não 
configurada a alegada usurpação de iniciativa 
privativa do Presidente da República, tendo em 
vista que as normas impugnadas não 
pretenderam a revisão geral anual de 
remuneração dos servidores públicos. 5. 
Distinção entre reajuste setorial de servidores 
públicos e revisão geral anual da remuneração 
dos servidores públicos: necessidade de lei 
específica para ambas as situações. 6. Ausência 
de violação ao princípio da isonomia, porquanto 
normas que concedem aumentos para 
determinados grupos, desde que tais reajustes 
sejam devidamente compensados, se for o caso, 
não afrontam o princípio da isonomia. 7. A 
ausência de dotação orçamentária prévia 
em legislação específica não autoriza a 
declaração de inconstitucionalidade da lei, 
impedindo tão-somente a sua aplicação 
naquele exercício financeiro. 8. Ação direta 
não conhecida pelo argumento da violação do 
art. 169, § 1º, da Carta Magna. Precedentes : 
ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 
unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar 
Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. 
Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. 
Ação direta de inconstitucionalidade 
parcialmente conhecida e, na parte conhecida, 
julgada improcedente.”.  (ADI 3599, 
Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal 
Pleno, julgado em 21/05/2007, DJe-101 DIVULG 
13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007) 
(grifei). 

 

Desse modo, a falta de dotação ou previsão orçamentária 

tão somente impede a implementação da ação, programa ou projeto 

previsto na lei, mas não a torna inconstitucional. 

 

Todavia, na hipótese, como já referido, o Poder Legislativo 

Municipal está a se imiscuir nas atribuições do Poder Executivo, o que 
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enseja o reconhecimento da plausibilidade da tese jurídica trazida pelo 

proponente, de inconstitucionalidade da norma. 

 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para 

declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.909-02, de 24 de 

maio de 2022, do Município de Cruzeiro do Sul/RS.  

 

 

 

 

 
DES. GIOVANNI CONTI 

Eminentes colegas. 

Acompanho o voto do nobre Relator, Desembargador 

Francisco José Moesch. 

Como visto do relatório, trata-se de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito Municipal de Cruzeiro do 

Sul/RS, em face da Lei nº 1.909-02/2022, de 24 de maio de 2022, que 

institui a obrigatoriedade de realização de exames de acuidade visual nas 

escolas e creches municipais e dá outras providências. 

O douto relator votou por julgar procedente o pedido 

para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.909-

02, de 24 de maio de 2022, do Município de Cruzeiro do Sul/RS.  

Em igual sentido, peço vênia para colacionar julgados 

proferidos por este Egrégio Tribunal de Justiça que tratam da matéria em 

liça: 

 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
LEI Nº 10.502/2017. MUNICÍPIO DE LAJEADO/RS. 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE 
INICIATIVA. INDEPENDÊNCIA E HARMONIA 
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ENTRE OS PODERES. OFENSA AOS ARTIGOS 8º, 
“CAPUT”, 10, 19, “CAPUT”, 60, INCISO II, ALÍNEA 
“d”, E 82, INCISOS II, III E VII, DA CONSTITUIÇÃO 
ESTADUAL. 1. Lei Municipal nº 10.503/2017, do 
Município de Lajeado/RS, que disciplina a 
circulação e sinalização de veículos de tração 
humana (carrinhos de metal para o transporte 
de produtos recicláveis), no Município de 
Lajeado, e dá outras providências. 2. Vício de 
inconstitucionalidade formal configurado, pois 
nítida a interferência do Poder Legislativo 
Municipal na organização e funcionamento da 
Administração Municipal. 3. Violação à 
competência privativa do Chefe do Poder 
Executivo, insculpida nos artigos 60, inciso II, 
alínea “d”; e 82, incisos II, III e VII, da 
Constituição Estadual. Ofensa ao Princípio da 
Harmonia e Independência dos Poderes no 
âmbito municipal, consagrado nos artigos 8º, 
“caput”, e 10, da Carta Estadual. Violação dos 
princípios da razoabilidade, economicidade e 
eficiência (art. 19, “caput”, CE/89). 4. Mesmo 
considerando que haverá criação de despesa, 
assevera-se que a inexistência de previsão nas 
peças orçamentárias não possui o condão de 
manchar de inconstitucionalidade material a lei 
que a cria, conforme entendimento do E. 
Supremo Tribunal Federal (ADI nº 3599). A falta 
de dotação ou previsão orçamentária impede 
seja implementada a ação, programa ou projeto 
previsto na lei, mas não geraria a 
inconstitucionalidade por si só. No caso, a 
inconstitucionalidade, conforme já apontado, 
decorre do vício formal de iniciativa, por se 
tratar de matéria cuja iniciativa é reservado ao 
Chefe do Poder Executivo Municipal. AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA 
PROCEDENTE. UNÂNIME.” (Direta de 
Inconstitucionalidade, Nº 70085255586, 
Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Guinther Spode, Julgado em: 10-12-
2021). 

 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
LEI Nº 2.097/2021. MUNICÍPIO DE ÁUREA/RS. 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE 
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INICIATIVA. PRINCÍPIO DA HARMONIA E 
INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. OFENSA 
AOS ARTIGOS 8º, “CAPUT”, 10, 60, INCISO II, 
ALÍNEA “d”, E 82, INCISOS II, III E VII, DA 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. VIOLAÇÃO AOS 
ARTIGOS. 2º E 30, INCISOS I E VIII, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. I - Lei Municipal nº 
2.097, de 14 de julho de 2021, do Município de 
Áurea/RS, que estabelece normas 
complementares, critérios e procedimentos 
administrativos para aplicação, no âmbito do 
Município de Áurea da regularização fundiária 
urbana e rural prevista na Lei Federal nº 13.465, 
de 11 de julho de 2017 e dá outras 
providências. II - Vício de inconstitucionalidade 
formal configurado, pois nítida a interferência 
do Poder Legislativo Municipal na organização e 
funcionamento da Administração Municipal 
(Poder Executivo Municipal). III - Violação à 
competência privativa do Chefe do Poder 
Executivo, insculpida nos artigos 60, inciso II, 
alínea “d”; e 82, incisos II, III e VII, da 
Constituição Estadual. Ofensa ao Princípio da 
Harmonia e Independência dos Poderes no 
âmbito municipal, consagrado nos artigos 8º, 
“caput”, e 10, da Carta Estadual. Afronta aos 
artigos 2º e 30, incisos I e VIII, da Constituição 
Federal. IV - Criação de Despesas: A inexistência 
de previsão nas peças orçamentárias não possui 
o condão de manchar de inconstitucionalidade 
material a lei que a cria, conforme 
entendimento do E. Supremo Tribunal Federal 
(ADI nº 3599). A falta de dotação ou previsão 
orçamentária tão somente impede a 
implementação da ação, programa ou projeto 
previsto na lei, mas não a torna inconstitucional. 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME.” (Direta de 
Inconstitucionalidade, Nº 70085314144, 
Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 10-
12-2021). 

 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 
MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. LEI MUNICIPAL 
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DETERMINANDO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA 
DE CONTROLE DE LOCALIZAÇÃO, POR MEIO DE 
GPS, DE MÁQUINAS E OUTROS VEÍCULOS 
CONTRATADOS PELO MUNICÍPIO PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VÍCIO DE INICIATIVA. 
INTERFERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGOS 8º, 60, II, 
“D”, 82, III E VII, E 154, I E II, DA CONSTITUIÇÃO 
ESTADUAL. CRIAÇÃO DE DESPESAS SEM 
PREVISÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
SUFICIENTE. INCONSTITUCIONALIDADE 
CARACTERIZADA. Reconhecida a 
inconstitucionalidade de Lei Municipal originada 
da Câmara Municipal de Vereadores 
determinando a criação de serviço de controle, 
por meio de GPS, de máquinas e outros veículos 
contratados pelo Município para prestação de 
serviços, uma vez que é de competência 
privativa do Prefeito Municipal a criação de leis 
que disponham sobre a estruturação da 
Administração Pública e as atribuições de seus 
órgãos, nos termos dos artigos 60, II, “d” e 82, 
III e VII, da Constituição Estadual, os quais 
reproduzem normas contidas da Constituição 
Federal. Ofensa também caracterizada em 
relação ao artigo 154, I e II, da Constituição 
Estadual, porquanto a implementação do 
disposto na norma impugnada implica em 
evidente aumento de gasto por parte da 
Administração sem que, contudo, haja a 
respectiva previsão orçamentária. AÇÃO DIRETA 
DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA 
PROCEDENTE. UNÂNIME.” (Direta de 
Inconstitucionalidade, Nº 70084352475, 
Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado 
em: 16-10-2020). 

 

 

Por tais considerações, voto integralmente de acordo com o 

nobre Relator. 

É como voto. 
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OS DEMAIS DESEMBARGADORES VOTARAM DE ACORDO COM O 

RELATOR.  

 

DES.ª IRIS HELENA MEDEIROS NOGUEIRA - Presidente - Ação Direta 

de Inconstitucionalidade nº 70085642148: "JULGARAM PROCEDENTE A 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. UNÂNIME." 

  


