
PARECER JURÍDICO Nº 70/2017, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O
PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIO  Nº  52/2017  –  ORIUNDO  DO  PODER
LEGISLATIVO.

EMENTA  DO  PROJETO: FIXA  NORMAS  DE  ATENDIMENTO  AO
PÚBLICO  PELAS  AGÊNCIAS  BANCÁRIAS  NO  MUNICÍPIO  DE
ITAPOÁ/SC.

I - RELATÓRIO

Conforme  requisição  de  análise  jurídica  promovida  pelo  Presidente  da  Mesa
Diretora Vereador Jonecir Soares, e pelos vereadores membros das Comissões Permanentes da
Casa, o parecer traz uma análise jurídica ao Projeto de Lei Ordinário nº 52/2017.

O  presente  Projeto  foi  protocolado  junto  ao  Setor  de  Protocolo  e  Controle
Documental do Poder Legislativo no dia 25 de agosto de 2017, sob protocolo nº 641/2017, em
regime de tramitação ordinário, através do e-mail oficial do autor do Projeto de Lei, vereador
Thomaz William Palma Sohn (PSD).

No dia 28 de agosto de 2017, no Expediente da Reunião Ordinária, a vereadora
Janayna Gomes Silvino fez a leitura da ementa do Projeto, e na sequência, o Presidente da Mesa
Vereador Jonecir Soares, distribuiu a proposição às Comissões Permanentes da Casa.

É o sucinto relatório. Passo a análise jurídica.

II - ANÁLISE JURÍDICA

2.1 – Dos aspectos da Proposição em relação à forma prescrita em Lei

Conforme os arts. 13 e 47, ambos da Lei Orgânica de Itapoá, trata-se de matéria
de iniciativa do Poder Legislativo, e que está devidamente instruído com Exposição de Motivos,
sendo estes os documentos indispensáveis para análise e aprovação legislativa.

O Projeto está em conformidade com os Arts. 126 e 127 do Regimento Interno da
Casa, que trata do processo legislativo digital, bem como está em conformidade com os Arts.
110  e  117  do  Regimento  Interno  da  Casa.  A assinatura  digital  é  obrigatória  em  todos  os
documentos  protocolados  na  Casa,  inclusive  em  todos  os  Anexos,  conforme  disposições
contidas na Resolução nº 14/2016. A responsabilidade pelas verificações das assinaturas digitais
é de competência do setor de Arquivo e Controle Documental da Casa.

O  Projeto  foi  devidamente  publicado  na  pauta  com 48h  de  antecedência,  de
maneira  a  garantir  o  princípio  da  publicidade  e  com  observância  do  Art.  152,  §  1°,  do
Regimento Interno da Casa.

Assim, ressalvadas as questões apresentadas, na sua forma, o presente Projeto de
Lei não apresenta ilegalidades.
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2.2 – Dos aspectos da Proposição em relação ao mérito administrativo e do direito

De autoria  do Poder  Legislativo – Vereador  Thomaz Sohn (PSD),  o  presente
Projeto  de  Lei  tem  por  objetivo  fixar  normas  de  atendimento  ao  público  pelas  agências
bancárias no município de Itapoá/SC.

Após análise do teor do Projeto em tela, esta Procuradoria Jurídica identificou
que  já  existe  no  Ordenamento  Jurídico  município  de  Itapoá,  a  Lei  Ordinária  Municipal  nº
12/2005,  que dispõe sobre o atendimento ao  consumidor nos  caixas  das  agências  bancárias
instaladas  no município  de Itapoá,  de autoria  e  promulgação do Poder  Legislativo,  naquela
época Presidido pelo Ex-vereador e Ex-Presidente, Sr. Luis Carlos Zagonel (PMDB). 

A  Lei  Ordinária  Municipal  nº  12/2005,  dispõe  sobre  matéria  idêntica  ao
confrontar com o Projeto de Lei nº 52/2017, com destaque para as normas de atendimento nas
agências bancárias de Itapoá, do tempo máximo de atendimento, a da definição de penas para as
infrações do descumprimento à Lei, entre outros aspectos.

De todo o modo, o Projeto de Lei nº 52/2017 não faz referência, e não indica a
alteração e/ou revogação da Lei Municipal 12/2005. Portanto, se aprovado da forma como se
apresenta  o  Projeto  em  tela,  passarão  a  existir,  simultaneamente,  duas  Normas  Jurídicas
Municipais sobre a mesma matéria. Algo que promoverá a ilegalidade de ambas as Leis, pois
torna-se impossível aos administrados obedecerem simultaneamente as duas regras.

No mais, há também a Lei Municipal nº 195/2008, que dispõe sobre o tempo de
espera  para  atendimento  aos  usuários  dos  serviços  prestados  pelas  empresas  públicas,
concessionárias de serviço público, sociedades de economia mista municipal, estadual e federal
localizada no município de Itapoá, inclusive das agências Bancárias da Caixa (Empresa Pública)
e do Banco do Brasil (Empresa de Economia Mista).

Sobre a Lei Municipal nº 195/2008, destaca-se que essa Norma foi proposta pelo
Poder Executivo daquela época, através do Prefeito Sr. Sérgio Ferreira de Aguiar (PMDB), e
que também continua em vigor, já que não foi posteriormente alterada e/ou revogada. E essa
Lei,  delimita  a  abrangência  da  referida  Lei,  apenas  para  o  Setor  Público,  com a  exclusão
categórica do Setor Privado, inclusive das agências bancárias do setor privado instalados no
município de Itapoá.

Oportuno  destacar  que  o  Projeto  de  Lei  nº  52/2017  não  faz  referência  em
alteração das Leis Municipal nº 12/2005 e nº 195/2008, o que compromete a técnica legislativa,
ao tornar ineficiente do processo legislativo para a coesão das normas jurídicas municipais de
Itapoá. 

Entretanto,  tal  situação  poderá  ser  solucionado,  com  a  propositura  de  uma
emenda parlamentar para atentar às Leis Municipais que já existem no plano jurídico municipal.
Assim, com a confecção de emenda, pode-se revogar ambas as normas, por exemplo. De todo
modo, é prudente ao vereador autor, atentar para a análise de ambas as Leis.

2.2.1 Legalidade da inciativa em nível municipal para a regulamentação do atendimento
em agências bancárias.

É  importante  destacar  o  teor  da  Súmula  no  19/STJ,  em  que  definiu  a
impossibilidade  dos  municípios  para  definirem  o  horário  de  atendimento  bancário,  com  a
exclusividade dessa competência à União, conforme segue:

SÚMULA 19/STJ - 
Data da Publicação - DJ 07.12.1990 p. 14682. 
A  FIXAÇÃO  DO  HORÁRIO  BANCÁRIO,  PARA
ATENDIMENTO AO PUBLICO, E DA COMPETÊNCIA DA
UNIÃO.
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De todo o modo, após atenta análise do Projeto de Lei nº 52/2017, s.m.j., não
parece o caso de definição do horário de atendimento bancário. Na verdade, o vereador autor
busca promover uma regra genérica, com alcance para todas as agências bancárias abrangidas
no território  municipal  de Itapoá,  para  atender  aos  interesses  da coletividade  e  promover  a
justiça e solidariedades sociais.

Os Municípios têm autonomia para legislar sobre o tempo de atendimento em
agência  bancária,  pois  a  Constituição  Federal  lhes  confere  competência  para  legislar  sobre
assuntos de interesse local (art.  30 , I ,  CF ). Matéria que não se confunde com fixação de
horário de expediente bancário. Nesse norte, há farta jurisprudência para sustentar tal iniciativa,
conforme segue:

TJ-SP - Apelação APL 3734724920098260000 
SP 0373472-49.2009.8.26.0000
Data de publicação: 25/10/2012
Ementa:  CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO
COMPETÊNCIA  LEGISLATIVA  MUNICÍPIO  BANCOS
TEMPO DE ATENDIMENTO LEI MUNICIPAL MATÉRIA
DE  INTERESSE  LOCAL  CONSTITUCIONALIDADE.  Os
Municípios têm autonomia para legislar sobre o tempo de
atendimento  em  agência  bancária,  pois  a  Constituição
Federal  lhes  confere  competência  para  legislar  sobre
assuntos de interesse local (art. 30 , I , CF ). Matéria que
não  se  confunde  com fixação  de  horário  de  expediente
bancário. Precedentes do STF e STJ. Inconstitucionalidade
de  lei  afastada  pelo  Tribunal  de  Justiça.  Segurança
denegada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

TRF-3  -  APELAÇÃO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA
AMS 838 SP 2002.61.08.000838-9
Data de publicação: 12/11/2010
Ementa:  CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  LEI
MUNICIPAL. BANCO. LIMITE DE TEMPO DE ESPERA
PARA ATENDIMENTO NA FILA. INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA  No  19/STJ.  HIPÓTESE  DIVERSA.
CONSTITUCIONALIDADE.  PODER  DE  POLÍCIA  DO
MUNICÍPIO. PRECEDENTES DO STJ. 1.  Consolidada a
jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  firme  no
sentido  de  que  compete  aos  Municípios  legislar  sobre
tempo de espera de atendimento ao público nas agências
bancárias, bem como a adoção de medidas que viabilizem
a  norma.  2.  O  tempo  de  atendimento  ao  público  nas
agências  bancárias  é  tema que  não se  confunde  com o
atinente  à  atividade-fim  da  instituição  financeira.  Diz
respeito ao interesse local (art. 30 , I , CF ). Incluem-se no
âmbito  dos  assuntos  relativos  à  proteção  ao  consumidor.
Inexiste usurpação da competência privativa da União, uma
vez que a Lei no 4585 /2000 não dispôs sobre política de
crédito, câmbio, seguros e transferência de valores (art. 22 ,
VII  ,  CF  ),  limitando-se  a  impor  regras  tendentes  a
assegurar adequadas condições de atendimento ao público
na prestação dos serviços bancários. As provas constantes
dos  autos  comprovam  o  recolhimento  do  referido
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empréstimo na aquisição do veículo através da notas fiscais
e das guias DARF juntadas aos autos em fls. 32/52, sendo
suficiente para a restituição pretendida pelos autores. A Lei
Municipal de Bauru/SP n. 4585/2000 fixou regras atinentes
ao limite de tempo de espera para atendimento na fila dos
bancos, hipótese distinta daquela concernente à Súmula no
19/STJ,  que  se  refere  ao  horário  de  expediente  das
instituições  bancárias  para  o  atendimento  ao  público,  de
forma geral. 4. Respeitados os princípios da isonomia e da
razoabilidade na fixação de tempo de espera máximo em
fila  para  atendimento  em  agências  bancárias.  5.  A
regulamentação em tela baseia-se no exercício legítimo de
poder de polícia conferido ao Município, nos termos do art.
78 , do CTN . 6 . Apelação improvida. (grifo nosso)

Ainda  nesse  sentido,  destaca-se  as  disposições  da  Lei  Orgânica  de  Itapoá,
notadamente em seus art.  160, 161 e 165, que garantem ao Município,  a competência para
organizar a ordem econômica e social, conciliando a liberdade de iniciativa com os superiores
interesses da coletividade, e de promover a justiça e solidariedades sociais, conforme segue:

Lei Orgânica de Itapoá

Art.  160.  O  Município,  dentro  de  sua  competência,
organizará  a  ordem  econômica  e  social,  conciliando  a
liberdade  de  iniciativa  com  os  superiores  interesses  da
coletividade.
Art. 161. A intervenção do Município no domínio econômico
terá por objetivo estimular e orientar a produção, defender
os  interesses  do  povo e  promover  justiça  e  solidariedade
sociais.
Art.  165.  Aplica-se  ao  Município  o  disposto  no  art.  175,
parágrafo único da Constituição da República Federativa
do Brasil.

Para  concluir,  sugere-se  ao  autor,  vereador  Thomaz  Sohn  (PSD),  atentar  aos
apontamentos desta Procuradoria sobre a necessidade de emenda legislativa, para comportar a
propositura  do  Projeto  em  tela  ao  Ordenamento  Jurídico  Municipal,  notadamente  às  Leis
Municipal nº 12/2005 e nº 195/2008.

Assim, ressalvada a questão da confrontação com as demais Normas Jurídicas
existentes e concernentes à matéria em análise, esta Procuradoria apresenta manifestação pela
legalidade do Projeto de Lei  nº 52/2017.  O objeto do texto é legal  e  constitucional,  e  está
elaborado conforme os ditames regimentais da Câmara Municipal de Itapoá. Desta feita, opino
pela regular tramitação, nos termos do Regimento Interno da Casa.

É o entendimento deste procurador, s.m.j.
Itapoá/SC, 14 de setembro de 2017.

Francisco Xavier Soares – OAB/SC 7105
Procurador Jurídico do Legislativo

[assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3º e §4º, da Lei Orgânica de Itapoá,
Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).  Para consultar a
autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
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