
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0002203-28.2019.8.24.0000, 
da Capital
Relator: Desembargador Sérgio Roberto Baasch Luz

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 
9.028/2012, DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS.  
OBRIGATORIEDADE DA DIVULGAÇÃO, EM SALAS DE 
CINEMA, DE FOTOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
DESAPARECIDOS. DEMANDA QUE VISA ANULAR 
INTERDIÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS POR 
DESRESPEITO À NORMA.

POSTERIOR EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO TAMBÉM 
PARA JORNAIS EDITADOS NO MUNICÍPIO, E PARA 
DIVULGAÇÃO DE FOTOS DE ADULTOS E IDOSOS 
DESAPARECIDOS (LEI MUNICIPAL N. 9.844/2015). FATO 
SUPERVENIENTE À SENTENÇA QUE NÃO MODIFICA A 
ANÁLISE DA COMPATIBILIDADE DO TEXTO DA NORMA 
QUE AMPAROU O ATO ADMINISTRATIVO 
QUESTIONADO. CONTROLE CONCRETO DE 
CONSTITUCIONALIDADE.

ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE 
QUE OS MUNICÍPIOS TÊM COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 
SUPLEMENTAR AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE PARA DISPOR SOBRE PROTEÇÃO À 
INFÂNCIA E À JUVENTUDE EM ÂMBITO LOCAL, DESDE 
QUE NÃO DIVIRJAM DE LEGISLAÇÃO FEDERAL OU 
ESTADUAL (ART. 30, II, DA CF). COMPETÊNCIA 
CONCORRENTE APENAS DA UNIÃO, ESTADOS E 
DISTRITO FEDERAL PARA TRATAR DA PROTEÇÃO À 
INFÂNCIA E À JUVENTUDE (ART. 24, XV, DA CF). 
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA 
SUPLEMENTAR EM MATÉRIA LOCAL DOS MUNICÍPIOS 
(ART. 30, I E II, DA CF). MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL 
(ARTS. 227; 211, § 2º; E 30, VI; TODOS DA CF). AUSÊNCIA 
DE INDICATIVO DE OFENSA A NORMAS ESTADUAIS OU 
FEDERAIS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL 
QUESTIONADA. IMPROCEDÊNCIA DA ARGUIÇÃO.

"Os municípios têm autonomia para dispor, mediante lei, 
sobre proteção à infância e à juventude em âmbito local, 
desde que não afrontem legislação federal ou estadual. 2. 
No caso, o Município do Rio de Janeiro, ao ampliar a 
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publicidade ao combate aos maus tratos às crianças e aos 
adolescentes e à pedofilia, atuou no campo relativo à 
competência legislativa suplementar atribuída aos Municípios 
pelo art. 30, II da Constituição Federal, complementando a 
proteção trazida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei 8.069/1990) às crianças e aos jovens cariocas. 3. 
Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não 
houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno 
a que se nega provimento (RE 1243834 AgR, Rel. Roberto 
Barroso, Primeira Turma, j. 4/5/2020).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Arguição 
de Inconstitucionalidade n. 0002203-28.2019.8.24.0000, da comarca da Capital 
(3ª Vara da Fazenda Pública) em que é/são Arguente(s) Egrégia Quinta Câmara 
de Direito Público .

O Órgão Especial decidiu, por votação unânime, julgar 
improcedente a arguição de inconstitucionalidade. Custas na forma da lei.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo 
Excelentíssimo Senhor Desembargador  Desembargador Ricardo Roesler, e dele 
participaram os Excelentíssimos Senhores Desembargador Monteiro Rocha, 
Desembargador Torres Marques, Desembargador Marcus Tulio Sartorato, 
Desembargadora Salete Silva Sommariva, Desembargador Ricardo Fontes, 
Desembargador Salim Schead dos Santos, Desembargadora Maria do Rocio Luz 
Santa Ritta, Desembargador Alexandre d Ivanenko, Desembargador Sérgio 
Izidoro Heil, Desembargador José Carlos Carstens Köhler, Desembargador João 
Henrique Blasi, Desembargadora Soraya Nunes Lins, Desembargador Raulino 
Jacó Brüning, Desembargador Roberto Lucas Pacheco, Desembargador Ricardo 
Roesler, Desembargadora Denise Volpato, Desembargador Paulo Henrique 
Moritz Martins da Silva, Desembargadora Vera Lúcia Ferreira Copetti, 
Desembargador Francisco Oliveira Neto, Desembargador Gerson Cherem II, 
Desembargador Artur Jenichen Filho, Desembargadora Hildemar Meneguzzi de 
Carvalho, Desembargador Pedro Manoel Abreu e Desembargador Luiz Cézar 
Medeiros. Funcionou como representante do Ministério Público o Excelentíssimo 
Senhor Procurador de Justiça Fabio de Souza Trajano.

Florianópolis, 7 de outubro de 2020.

Desembargador Sérgio Roberto Baasch Luz
Relator
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RELATÓRIO

Trata-se de arguição de inconstitucionalidade suscitada pela  

Egrégia Quinta Câmara de Direito Público, nos autos da Apelação Cível n. 

0819203-46.2013.8.24.0023 interposta pelo Município de Florianópolis contra a 

sentença que, na ação de rito comum ajuizada por Redecine - FLN Promoções 

Cinematografia Ltda. Cinemark Brasil S.A. e Circuito Espaço de Cinema S.A., 

julgou procedentes os pedidos iniciais para afastar dos autores os influxos da Lei 

Municipal n. 9.028/2012, decretando a nulidade dos atos de interdição.

O Ente Público sustenta sua competência suplementar em legislar 

sobre proteção à infância e ao adolescente, naquilo que for de interesse local 

(fls. 137-143 dos autos em primeiro grau).

Contrarrazões regularmente apresentadas (fls. 147-154 dos autos 

em primeiro grau).

A colenda Quinta Câmara de Direito Público, considerando que 

inexiste pronunciamento desta Corte de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal 

sobre a matéria em debate e, tratando-se de questão envolvendo basicamente a 

competência do Município em legislar sobre a proteção de crianças e 

adolescentes, suscitou a arguição incidental de inconstitucionalidade da Lei 

Municipal n. 9.028/2012, de Florianópolis (fls. 22-25).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, quando da sua 

manifestação dos autos, em parecer do Excelentíssimo Senhor Procurador de 

Justiça Plínio Cesar Moreira, entendeu pela constitucionalidade da Lei Municipal 

n.  9.028/2012, e pelo provimento do recurso (fls. 7-16).

Este é o relatório.
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VOTO

A demanda visa reconhecer a nulidade do ato do Município de 

Florianópolis que, no ano de 2013, interditou as salas de cinemas das apeladas, 

sob o fundamento de que Lei Municipal n. 9.028/2012, que amparou a medida, 

seria inconstitucional em razão da ausência de competência legislativa do Ente 

Público local para dispor sobre a proteção à infância e juventude.

À época dos fatos, a questionada norma restringia-se a obrigar a 

divulgação em sala de cinema em funcionamento no território de Florianópolis de 

fotos de crianças e adolescentes desaparecidos: 

Art. 1º Fica obrigado a divulgação de fotos de crianças e adolescentes 
desaparecidos, com seus respectivos nomes, bem como telefone para 
comunicar o seu paradeiro, em sala de cinema do Município.

Atualmente, por força da Lei Municipal n. 9.844/2015, a obrigação 

foi estendida também para jornais editados no município, e para divulgação de 

fotos de adultos e idosos desaparecidos.

Art. 1º Fica obrigada a divulgação de fotos de crianças, adolescentes, 
adultos e idosos desaparecidos, com seus respectivos nomes, bem como 
telefone para comunicar o seu paradeiro, em sala de cinema e em todos os 
jornais editados no município de Florianópolis.

Não obstante, por se tratar de controle concreto de 

constitucionalidade, a análise incidental da compatibilidade da norma com a 

Constituição deve se dar frente ao texto normativo que amparou o ato 

administrativo questionado no ano de 2013. É dizer, a presente análise deve ser 

a competência legislativa de município para obrigar as salas de cinema em 

funcionamento no seu território a divulgar fotos de crianças e adolescentes 

desaparecidos.

Nessa extensão, sabe-se que o art. 24, XV, da Constituição 

Federal, confere apenas à União, aos Estado e ao Distrito Federal a competência 

concorrente para legislar acerca de proteção à infância e à juventude:
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Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre:

[...]
XV - proteção à infância e à juventude;

Acontece que, em paralelo, a Carta Magna atribui, inclusive aos 

Municípios,  o dever de colocar a criança e o adolescente a salvo de toda forma 

de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além 
de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão.

Outrossim, ao tratar da educação, há expressa obrigação dos 

Municípios na atuação do ensino fundamental e na educação infantil:

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.

[...]
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na 

educação infantil.  

Por derradeiro, é dever dos Municípios manter programas de 

educação infantil e de ensino fundamental, e, especificamente sobre a 

competência legislativa, a eles cabe legislar sobre assuntos de interesse local, e 

suplementar a legislação federal e a estadual no que couber

Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
[...]
VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

programas de educação infantil e de ensino fundamental; 

Diante desse contexto normativo, o Supremo Tribunal Federal tem 

decidido que os municípios têm competência legislativa suplementar (art. 30, II, 
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da CF) ao Estatuto da Criança e do Adolescente para dispor sobre proteção à 

infância e à juventude em âmbito local, desde que não divirjam de legislação 

federal ou estadual.

Observou o Min. Roberto Barroso:

[...] deve prevalecer aqui uma compreensão fortalecedora do federalismo 
brasileiro (CF, art. 1º, V), prestigiando-se as iniciativas normativas regionais e 
locais sempre que não houver expressa e categórica interdição constitucional, 
pois, nas palavras do Min. Luiz Fux, “o princípio federativo reclama o abandono 
de qualquer leitura inflacionada e centralizadora das competências normativas 
da União, bem como sugere novas searas normativas que possam ser trilhadas 
pelos Estados, Municípios e pelo Distrito Federal” (ADI 2.663, Rel. Min. Luiz 
Fux, j. 08.03.2017) (RE 1243834 AgR, Rel, Primeira Turma, j. 4/5/2020).

Assim, na espécie, não havendo lei estadual ou federal em sentido 

diverso, pode o Município de Florianópolis dispor sobre norma que vise localizar 

crianças e adolescentes desaparecidos, no caso, obrigando as salas de cinema 

a divulgar as respectivas fotos.

Aliás, nesse precedente citado acima, o Pretório Excelso 

reconheceu válida, frente à Constituição Federal, lei municipal que obriga a 

projeção de informações de combate à pedofilia e ao abuso sexual de crianças e 

adolescentes

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE CONTRA LEI MUNICIPAL. DIREITO DA 
INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA 
LEGISLAR SOBRE MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL. AGRAVO INTERNO A 
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os municípios têm autonomia para 
dispor, mediante lei, sobre proteção à infância e à juventude em âmbito 
local, desde que não afrontem legislação federal ou estadual. 2. No caso, o 
Município do Rio de Janeiro, ao ampliar a publicidade ao combate aos 
maus tratos às crianças e aos adolescentes e à pedofilia, atuou no campo 
relativo à competência legislativa suplementar atribuída aos Municípios 
pelo art. 30, II da Constituição Federal, complementando a proteção 
trazida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) às 
crianças e aos jovens cariocas. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, 
uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a 
que se nega provimento (RE 1243834 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira 
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Turma, j. 4/5/2020 – grifou-se).

Em outra assentada, no RE 1.184.957/RJ, por meio de decisão 

monocrática do eminente Min. Edson Fachin datada de 18/3/2019, entendeu-se 

como constitucional lei municipal que obriga as administrações de estádios de 

futebol a divulgaram em telão ou placar eletrônico de cartaz com as fotos e/ou 

informações de crianças e adolescentes desaparecidos. 

Confira-se a íntegra da decisão:

Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Câmara Municipal do 
Rio de Janeiro em face de acórdão proferido pelo Tribunal Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 2, p. 1-2):

 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 5.697/2014. 

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. LEGISLAÇÃO QUE DISPÕE SOBRE 
PROTEÇÃO À INFÂNCIA E À JUVENTUDE. CONCORRÊNCIA ENTRE UNIÃO 
E ESTADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

A Lei nº 5.697/2014, do Município do Rio de Janeiro, 
“Dispõe sobre a divulgação de fotos e/ou informações de crianças e de 

adolescentes desaparecidos em telões ou placar eletrônico em estádios de 
futebol no Município do Rio de Janeiro e dá outras providências.” 

Afronta aos artigos 74, inciso XV, e 358 ambos da Constituição Estadual, 
considerando que o assunto previsto no diploma legal impugnado não regula 
matéria de interesse local do Município, inexistindo necessidade de 
suplementação da legislação estadual ou federal. 

Diante de todo esse quadro, sem dúvida procede a presente Direta de 
Inconstitucionalidade, uma vez que evidente se mostram os vícios atribuídos à 
norma em questão e que lhe retira a validade.”

No recurso extraordinário interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, do 
permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 24, XV e 30, II, da 
Constituição Federal. Sustenta, em síntese, a constitucionalidade da legislação 
municipal em virtude da existência de interesse local no tema objeto da lei 
impugnada. 

É, em síntese, o relatório. 
Assiste razão ao recorrente. 
A controvérsia posta neste recurso extraordinário consiste em saber se os 

Municípios podem, por meio de legislação específica, instituir regras sobre 
proteção à infância e juventude, especificadamente na determinação de 
divulgação de fotos e/ou informações de crianças e de adolescentes 
desaparecidos em telões ou placar eletrônico em estádios de futebol no 
Município do Rio de Janeiro. A legislação estadual impugnada possui o seguinte 
teor: 
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“LEI Nº 5.697, DE 31 DE MARÇO DE 2014 
Dispõe sobre a divulgação de fotos e/ou informações de crianças e de 

adolescentes desaparecidos em telões ou placar eletrônico em estádios de 
futebol no Município do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

Art. 1º As administrações de estádios de futebol, no início e nos 
intervalos dos eventos, ficam obrigados à divulgação em telão ou placar 
eletrônico, de cartaz com as fotos e/ou informações de crianças e 
adolescentes desaparecidos. 

Art. 2º Para a obtenção de fotos e informações de crianças e 
adolescentes desaparecidos, os responsáveis pelos estabelecimentos 
mencionados no caput deverão procurar uma das entidades a seguir: 

I - Fundação para a Infância e Adolescência do Estado do Rio de Janeiro - 
FIA/RJ; 

II - Varas da Infância e da Juventude sediadas no Município do Rio de 
Janeiro; 

III - Organizações Não Governamentais - ONGs ou fundações, legalmente 
constituídas, cujas respectivas finalidades estatutárias sejam localizar crianças 
e adolescentes desaparecidos; 

IV - Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e 
Adolescente, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República; 

V - Conselhos Tutelares. 
Parágrafo único. Os estabelecimentos deverão manter contato com o 

órgão com o qual obtiveram as fotos e informações, de acordo com 
recomendação fornecida por este último, de modo a obter atualizações sobre 
outras crianças e adolescentes desaparecidos ou aqueles encontrados, de 
modo a fornecer aos usuários de seus serviços de informação atualizados. Art. 

3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

O Tribunal a quo fundamentou a inconstitucionalidade da lei nos seguintes 
termos (eDOC 2, p.5): 

“Na hipótese em exame, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro não 
outorga competência legislativa ao município para legislar sobre a proteção à 
infância e à juventude, pois nos termos do artigo 74, XV, da Constituição do 
Estado do Rio de Janeiro, esta cabe ao Estado, em concorrência com a União. 
Assim, o município não pode, nem mesmo de forma suplementar, legislar sobre 
o tema por falta de previsão constitucional. A matéria é de competência 
exclusiva da União e Estado. 

Igualmente, a matéria em questão não constitui matéria de interesse local. 
Sem dúvida, procede a presente Direta de Inconstitucionalidade, uma vez 

que evidente se mostram os vícios atribuídos à Lei nº 5.697/2014, do Município 
do Rio de Janeiro.” 

A repartição constitucional de competências, matéria afeta à organização 
do Estado, compreende, de acordo com o Texto Constitucional: o 
estabelecimento de competência material exclusiva da União (art. 21); 
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competência legislativa privativa da União (art. 22); competência material 
comum entre União, Estados e Municípios (art. 23), competência concorrente 
(art. 24), incluindo, neste ponto, as dos Municípios (art. 30, II), competência 
residual dos Estados; e competência local dos municípios (art. 30, I). 

Dito isto, diferentemente do que assentado pelo acórdão de origem, a 
proteção à infância e à juventude – além de competir, concorrentemente, à 
União, aos Estados e ao Distrito Federal (art. 24, XV) – é assunto 
umbilicalmente ligado ao interesse do município, seja em virtude da sua 
atuação prioritária no ensino fundamental e na educação infantil (art. 211, 
§2º, CF), seja por conta do dever de assegurar à criança, ao adolescente e 
ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além da 
obrigação de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227, CF) 
ou pela atribuição constitucional de manter, com a cooperação técnica e 
financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de 
ensino fundamental (art. 30, VI), dentre outros. 

Assim, demonstrado tratar-se de assunto de interesse local, e tendo, 
também, competência para suplementar a legislação sobre o tema (art. 30, 
I e II, CF), detém o município do Rio de Janeiro, no que couber, 
competência para legislar sobre proteção à infância e à juventude. 

Nesse sentido, partindo de uma compreensão do federalismo cooperativo 
introduzido pela Carta de 1988, o Plenário do STF tem reconhecido a 
competência suplementar dos municípios, no seguinte sentido: 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. 
DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 13.113/2001 E DECRETO 41.788/2002, 
QUE DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DO USO DE MATERIAIS, ELEMENTOS 
CONSTRUTIVOS E EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
CONSTITUÍDOS DE AMIANTO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 
LEGÍTIMO DA COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS PARA SUPLEMENTAREM 
A LEGISLAÇÃO FEDERAL. ARGUIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Ante 
a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 9.055/95, não 
invade a competência da União prevista nos arts. 24, V, VI e XII, da 
Constituição da República, a legislação municipal que, suplementando a lei 
federal, impõe regra restritiva de comercialização do amianto. 2. Trata-se de 
competência concorrente atribuída à União, aos Estados e Distrito Federal para 
legislar sobre produção, consumo, proteção do meio ambiente e proteção e 
defesa da saúde, tendo os Municípios competência para suplementar a 
legislação federal e estadual no que couber. 3. Espaço constitucional 
deferido ao sentido do federalismo cooperativo inaugurado pela 
Constituição Federal de 1988. É possível que Estados-membros, Distrito 
Federal e Municípios, no exercício da competência que lhes são próprias, 
legislem com o fito de expungirem vácuos normativos para atender a 
interesses que lhe são peculiares, haja vista que à União cabe editar 
apenas normas gerais na espécie. 4. Arguição de Descumprimento de 
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Preceito Fundamental julgada improcedente, com a declaração incidental da 
inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 9.055/95. (Grifei) (ADPF 109, Rel. Min. 
EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 01.02.19) 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL 4.253/85 DO 
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PREVISÃO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA 
DECORRENTE DA EMISSÃO DE FUMAÇA ACIMA DOS PADRÕES ACEITOS. 
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA À REGRA 
CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS FEDERATIVAS. 
INOCORRÊNCIA. NORMA RECEPCIONADA PELO TEXTO VIGENTE. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos casos 
em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que 
abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não 
tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre 
determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo 
é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos 
fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma 
adequada, necessária e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o 
poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), 
é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema 
deve ser disciplinado pelo ente menor. 3. Na ausência de norma federal que, de 
forma nítida (clear statement rule), retire a presunção de que gozam os entes 
menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, exercerem 
plenamente sua autonomia, detêm Estados e Municípios, nos seus respectivos 
âmbitos de atuação, competência normativa. 4. Recurso extraordinário a que se 
nega provimento. (RE 194704, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Relator(a) p/ 
Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 17.11.17) 

Assim, o acórdão recorrido revela-se em dissonância com a Constituição 
Federal e com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual dou provimento ao 
recurso extraordinário, assentando a constitucionalidade da Lei municipal nº 
5.697/2014, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF (Grifou-se).

À vista do expendido, visando buscar a segurança jurídica e a 

uniformidade da interpretação constitucional dada pelo Supremo Tribunal 

Federal, tenho como imperioso considerar como válida a parte da norma 

questionada. 

Pelo exposto, julgo improcedente a arguição de 

inconstitucionalidade.

Este é o voto.
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