EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL:

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.
Constitucionalidade do art. 9º da Lei nº 14.485/07 e dos
arts. 1º, 2º, 3º e 4º da Lei nº 13.707/04 do Município de
São Paulo. Instituição do feriado do Dia da Consciência
Negra

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS, entidade
sindical de grau superior, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
03.637.311/0001-54, com sede no Setor de Autarquias Sul, Quadra 6, Bloco K, Edifício
Belvedere, 5º andar, Grupo 502, Brasília/DF, CEP 70070-915 representada por seu
Presidente, Sr. MIGUEL EDUARDO TORRES, brasileiro, casado, metalúrgico, portador
da Cédula de Identidade RG nº 15.301.619-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF
sob o nº 032.070.928-02, domiciliado na Rua Galvão Bueno, nº 782, Liberdade, São
Paulo/SP, CEP 01506-000, com fundamento nos arts. 102, § 1º, e 103, inciso IX, ambos
da Constituição Federal e nos arts. 1º, I, da Lei 9.882/99, vem, respeitosamente, propor
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL COM PEDIDO
DE MEDIDA CAUTELAR a fim de que seja, com base nos fundamentos a seguir
expostos, reconhecida a constitucionalidade do art. 9º da Lei Municipal nº 14.485/07 e
dos arts. 1º, 2º, 3º e 4º da Lei Municipal nº 13.707/04, promulgadas pelo Município de
São Paulo/SP, que instituíram o Feriado do Dia da Consciência Negra, e declarada a
competência municipal para instituir feriados de natureza cívica com alta significação para
os diferentes segmentos étnicos nacionais, diante da relevante controvérsia decorrente
da multiplicidade de Jurisprudência dos Tribunais, em especial de Sentença prolatada na
Ação Ordinária nº 053.09.025315-1 da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São
Paulo, que declarou a incompetência da Municipalidade para instituir o referido feriado e
declarou a ineficácia dos seus efeitos para todos os trabalhadores das indústrias
paulistanas.

ÍNDICE DOS TÓPICOS TRATADOS:
I. Do cabimento da Arguição
II. Do cabimento da ADPF e do trânsito em julgado
III. Dos preceitos constitucionais violados
IV. Da legitimidade
V. Da pertinência temática
VI. Da relevante controvérsia
VII. Da fundamentação
VII.1. Da não violação ao art. 22, I, da Constituição Federal
VII.2. Da competência do Município para instituir o feriado
VII.3. Do inegável interesse local para instituir o feriado
VII.4. Da não violação aos arts. 1º e 2º da Lei Federal nº 9.093/95
VIII. Dos requisitos para concessão da medida cautelar
IX. Dos pedidos

I. DO CABIMENTO DA ARGUIÇÃO:
A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF), consoante previsão do art. 102, §1º, da Constituição Federal, constitui
instrumento jurídico apropriado para sanar lesão ou ameaça de lesão a preceitos e
princípios fundamentais provocados por ato do Poder Público, quando não houver outro
instrumento de controle abstrato apto a saná-la. Assim também versa o art. 1º, caput, da
Lei 9.882/99:
“Art. 1º - A arguição prevista no § 1o do art. 102 da
Constituição Federal será proposta perante o Supremo
Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar
lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder
Público.”

Conforme a disposição do art. 1º, parágrafo único, da Lei
nº 9.882/99, que procedeu a efetiva regulamentação do instrumento jurídico, caberá
também a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, “quando for relevante
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o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual
ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição”.
Na presente demanda, pretende-se a confirmação da
constitucionalidade do art. 9º da Lei Municipal nº 14.485/07 e da Lei Municipal nº
13.707/04, promulgadas pelo Município de São Paulo/SP, que instituíram o Feriado do Dia
da Consciência Negra, cujo teor transcreve-se:
“Lei 14.485/07 – Art. 9º: Fica instituído o feriado
municipal do Dia da Consciência Negra, a ser
comemorado todos os dias 20 de novembro.” (Doc. 5)
“Lei 13.707/04 - Art. 1º: Fica instituído o feriado
municipal do Dia da Consciência Negra, a ser
comemorado todos os dias 20 de novembro, passando o
artigo 1º da Lei nº 7.008, de 6 de abril de 1967 a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 1º - São considerados feriados no Município da
Capital, para efeito do que determina o artigo 11 da Lei
Federal nº 605, de 5 de janeiro de 1949, com a nova
redação conferida pelo Decreto-Lei nº 86, de 27 de
dezembro de 1966, os dias 25 de janeiro, 2 de novembro,
20 de novembro, sexta-feira da Semana Santa e 'Corpus
Christi'."
Art. 2º - A data fica incluída no Calendário Municipal de
Eventos.
Art. 3º - As despesas decorrentes da presente lei
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.” (Doc. 6)

A controvérsia relevante manifesta-se em decorrência da
multiplicidade de entendimentos jurisprudenciais acerca do tema. Nesse sentido, deve ser
fixado um entendimento abstrato sobre o assunto, a fim de unificar as decisões e evitar
incongruências hermenêuticas.
Como já bem versou Gilmar Mendes sobre o instituto da
ADPF, “poderá ocorrer a formulação de pleitos com o objetivo de obter declaração de

constitucionalidade ou de inconstitucionalidade toda vez que da controvérsia judicial
instaurada possa resultar sério prejuízo à aplicação da norma, com possível lesão a
preceito fundamental da Constituição. De certa forma, a instituição de arguição de
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descumprimento de preceito fundamental completa o quadro das “ações declaratórias”,
ao permitir que não apenas o direito federal, mas também o direito estadual e municipal
possam ser objeto de pedido de declaração de constitucionalidade” (“Arguição de
descumprimento de preceito fundamental”, Ed. Saraiva, 2007, p. 72).
Cabível é, portanto, a presente ADPF. Afinal, são diversas
as decisões que suspenderam os efeitos do feriado apenas para determinadas categorias
profissionais. Assim, o princípio da igualdade se vê completamente violado diante das
decisões incongruentes e manifestamente inconstitucionais, já que alguns trabalhadores
terão direito de gozar do feriado enquanto outros não.
Em especial, pode ser citada Sentença prolatada nos autos
da Ação Declaratória nº 053.09.025315-1 da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de
São Paulo (Doc. 3), ajuizada pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – CIESP,
que declarou a incompetência da Municipalidade para instituir o feriado do Dia da
Consciência Negra, com base em suposta ofensa ao conteúdo do art. 22, I, da Constituição
Federal e dos arts. 1º e 2º da Lei Federal nº 9.093/95, e determinou que os trabalhadores
das indústrias paulistanas não mais se submetam aos efeitos do referido feriado.
A referida Sentença foi prolatada em agosto de 2010 e teve
seu trânsito em julgado em 30/04/2019. Esse fato, como se verá no tópico seguinte, não
exclui a análise dessa Corte Suprema, tampouco diminui a controvérsia constitucional.
Pelo contrário, a existência de trânsito em julgado da
referida ação, em contradição com tantos outros precedentes dos Tribunais (inclusive do
STF) reforçam a necessidade da unificação jurisprudencial em controle abstrato de
constitucionalidade.
Dessa forma, é manifesta a relevante controvérsia, de
modo que cabível a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental a fim de sanála e declarar a competência do Munícipio para instituir feriados de alta significação para
os diferentes segmentos étnicos nacionais.
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Observa-se que a ADPF é cabível quando inexistir no
ordenamento jurídico qualquer outro meio eficaz de sanar a controvérsia constitucional,
consoante disposto no art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/99:
“Não será admitida arguição de descumprimento de
preceito fundamental quando houver qualquer outro
meio eficaz de sanar a lesividade”.

No caso, evidente a exclusividade da Arguição.
Inicialmente, destaca-se que as ações individuais não
teriam a capacidade de sanar de maneira efetiva a lesão causada pela interpretação
extensiva das normas ora debatidas, posto que não teriam o condão de solucionar a
controvérsia constitucional de forma ampla e abstrata.
Ademais,

a

quantidade

exorbitante

de

demandas

individuais sobrecarregaria as prateleiras do Poder Judiciário, contrariando o princípio da
eficiência e propiciando a prolação de decisões judiciais conflitantes, o que compromete
o princípio da segurança jurídica.
Desse modo, considerando a multiplicidade de ações que
discutem o assunto ora discutido, bem como a diversidade de soluções encontradas pelas
decisões proferidas a seu respeito, a ADPF é o instrumento cabível.
Cumpre, sobre isso, registrar a Jurisprudência dessa Corte
Suprema, que interpreta que a existência de confusões jurisprudenciais decorrentes dos
pronunciamentos de múltiplos órgãos configura controvérsia constitucional, já que
ameaça o princípio da segurança jurídica e gera o risco de concretização da lesão a
preceito fundamental. Senão veja-se:
"A possibilidade de incongruências hermenêuticas e confusões
jurisprudenciais decorrentes dos pronunciamentos de múltiplos
órgãos pode configurar uma ameaça a preceito fundamental
(pelo menos, ao da segurança jurídica), o que também está a
recomendar uma leitura compreensiva da exigência aposta à lei
da argüição, de modo a admitir a propositura da ação especial
toda vez que uma definição imediata da controvérsia mostrar-se
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necessária para afastar aplicações erráticas, tumultuárias ou
incongruentes, que comprometam gravemente o princípio da
segurança jurídica e a própria idéia de prestação judicial efetiva.
Ademais, a ausência de definição da controvérsia -- ou a própria
decisão prolatada pelas instâncias judiciais -- poderá ser a
concretização da lesão a preceito fundamental. Em um sistema
dotado de órgão de cúpula, que tem a missão de guarda da
Constituição, a multiplicidade ou a diversidade de soluções pode
constituir-se, por si só, em uma ameaça ao princípio
constitucional da segurança jurídica e, por conseguinte, em uma
autêntica lesão a preceito fundamental." (ADPF 33-MC, voto do
rel. min. Gilmar Mendes, julgamento em 29-10-2003, DJ de 6-82004.)

Do contrário, restaria prejudicado o instituto, uma vez que
dificilmente se encontraria uma situação de saneamento da controvérsia constitucional
capaz de restabelecer a ordem constitucional, concreta ou potencialmente violada.

II. DO CABIMENTO DA ADPF E DO TRÂNSITO EM JULGADO:
Embora a pertinência temática e a legitimidade da Autora
para ajuizar a presente medida judicial decorram de ação transitada em julgado, é
importante ressaltar que ainda assim a Arguição é cabível no presente caso.
Em primeiro lugar, porque o que se questiona não é a
eficácia pretérita decorrente da sentença transitada em julgado na Ação Declaratória nº
053.09.025315-1 da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo.
A pretensão é, e tão somente, o controle abstrato da
constitucionalidade de Lei Municipal, para produção de efeitos futuros.
Até

porque,

importante

ressaltar,

a

controvérsia

constitucional é latente, de modo que o trânsito em julgado não foi capaz de saná-la.
Nesse sentido, portanto, é importante destacar que a
discussão não é exclusiva em relação à referida ação, mas tem sim como pretensão
principal a declaração de constitucionalidade das mencionadas Leis Municipais.
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Dessa forma, o objeto desta ADPF não é fato pretérito
ocorrido em função da confirmação dos termos da sentença. A suspensão dos efeitos do
feriado nos anos anteriores não é discutida nessa exordial.
Pelo contrário, o objeto é justamente a declaração de
constitucionalidade que gerará efeitos futuros.
Até porque, se for considerado que a declaração de
constitucionalidade de norma não produz efeitos em ações transitadas em julgado, temse que uma categoria profissional não terá mais a possibilidade de discutir o seu direito
constitucional de gozar do feriado do Dia da Consciência Negra.
Sobre isso, é igualmente importante ressaltar que a Ação
Declaratória nº 053.09.025315-1, embora tenha transitado em julgado, não teve em
nenhum momento a matéria de direito analisada por essa Corte Suprema.
Isso porque o Recurso Extraordinário não foi conhecido em
função da falta de prequestionamento da matéria.
Dessa forma, em nenhum momento foi analisada a
constitucionalidade

das

Leis

Municipais,

tampouco

verificada

a

incompetência

constitucional do Município para instituir o feriado.
Assim sendo, a controvérsia constitucional continua
latente. Mais do que isso: é agravada, visto que há ação transitada em julgado que viola
claramente o princípio da igualdade, ao dar tratamento diferenciado a certa categoria
profissional.
Além de todo o exposto, é essencial ressaltar que embora
esta respeitável Corte Suprema tenha editado o Tema 733, determinando que “a decisão

do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade
de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões
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anteriores que tenham adotado entendimento diferente”, o Acórdão que serviu de
precedente para fixação da tese previu uma exceção à regra.
Pois bem. Conforme se extrai da ementa do RE nº
730.462/SP, “ressalva-se deste entendimento (expressado no Tema 733), quanto à

indispensabilidade de ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos
futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de
trato continuado”. (grifamos e destacamos)
Esse é, incontestavelmente, o caso em tela. A relação
jurídica tratada na r. Sentença é de trato continuado, uma vez que os efeitos do feriado
serão suspensos a cada ano.
Dessa forma, a não produção de eficácia em decisões
transitadas em julgado se limitam apenas aos efeitos passados. Caso a relação jurídica
seja de trato continuado, a ADPF é perfeitamente cabível para evitar a violação de direitos
constitucionais no futuro.
Ainda mais porque, caso seja necessário ajuizamento de
ação rescisória, não será a Autora parte legítima para figurar no polo ativo, de modo que
a proteção dos direitos dos trabalhadores a ela filiados estará prejudicada.
Resta,

portanto,

demonstrado

o

cabimento

para

ajuizamento da presente medida judicial, visto que a controvérsia constitucional
permanece latente, e porque o trânsito em julgado da referida ação não impede que
sejam sustados seus efeitos para eventos futuros.

III. PRECEITOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS:
Inicialmente, a declaração pelos tribunais inferiores de que
é incompetente o município para instituir feriado de natureza cívica de alta significação
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étnica viola o art. 30, I, da Constituição Federal, uma vez que o referido dispositivo declara
a competência dos Municípios em legislar sobre assuntos de interesse local.
Igualmente, pode ser citada a violação ao art. 215, §2º,
que determina que a lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta
significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais.
Dessa forma, ao impedir que os municípios possam instituir
uma data comemorativa em face de relevante interesse local, está demonstrada a violação
de preceito constitucional.
A declaração de incompetência dos municípios em instituir
feriado do Dia da Consciência Negra viola diversos outros dispositivos constitucionais. Em
específico, são inobservados os princípios da igualdade e da dignidade humana (art. 1º,
III), o princípio federativo (art. 1º, caput), bem como o ideal constitucional de promoção
de uma sociedade livre, sem desigualdade ou preconceito de raça (art. 3º, I, III e IV).
Até porque, a instituição do feriado do Dia da Consciência
Negra se relaciona diretamente, como o nome já diz, ao objetivo de conscientizar a
população acerca da necessidade de discutir a discriminação racial no Brasil. Senão vejase pelos dispositivos:
“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito
e tem como fundamentos:
(...)
III - a dignidade da pessoa humana;”
“Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
(...)
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação.”

9

Além disso, haveria também a violação da livre expressão
intelectual e cultural (art. 5º, IX), pois determinada parcela da população não teria o
direito de manifestar-se e homenagear a importante data, de modo a violar também o
pleno exercício dos direitos culturais da sociedade brasileira (art. 215, caput e §1º):
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação, independentemente de
censura ou licença;”
“Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício
dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura
nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a
difusão das manifestações culturais.
§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros
grupos participantes do processo civilizatório nacional.”

Cumpre ressaltar que a discriminação racial, embora seja
um problema que aflige todo o país, acentua-se nas grandes concentrações urbanas,
como é o caso da capital paulista.
Diante, portanto, da controvérsia, esta Confederação
Nacional Dos Trabalhadores Metalúrgicos comparece a esta Corte para ver reconhecida a
constitucionalidade do art. 9º da Lei Municipal nº 14.485/07 e da Lei Municipal nº
13.707/04 do Município de São Paulo.

IV. DA LEGITIMIDADE:
O art. 2º, I da Lei n.º 9.882/99 estabelece que os
legitimados para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade também o são para a
propositura de Arguição de Descumprimento de Preceito fundamental.
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As entidades representativas de classe em âmbito
nacional, como é o caso da Autora, estão legitimas à jurisdição constitucional abstrata
pelo art. 103, IX do texto fundamenta.
O entendimento judicial encartado na sentença proferida
nos autos do processo Ação Declaratória nº 053.09.025315-1 da 11ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo, ajuizada pelo Centro das Indústrias do Estado de São
Paulo – CIESP determinou a cessação dos efeitos do feriado municipal para os
trabalhadores do setor da indústria paulistana, empregados das empresas associadas à
CIESP, dente os quais estão compreendidos os trabalhadores representados pela Autora.
Afinal,

caso

não

seja

revertida

a

mencionada

determinação, os trabalhadores das indústrias metalúrgicas filiadas à CIESP –
representados pela Confederação –, serão prejudicados, já que será violado o seu direito
de gozar o feriado, data reservada para a reflexão da insuportável discriminação racial
vivida em todo o Brasil, em especial nas cidades de maior concentração demográfica como
é o caso da capital paulista, maio cento urbano do país.

V. DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA:
Conforme seu Estatuto Social (Doc. 2), a Autora foi
constituído para fins de estudo, educação, instrução, coordenação, orientação, diversão,
bem-estar, lazer, administração, proteção, representação e defesa legal dos interesses
difusos, coletivos e individuais dos integrantes da categoria profissional e representação
legal das entidades sindicais e de trabalhadores inorganizados em sindicatos, nas
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E
INFORMÁTICA.
Ademais, o objeto do presente feito é a declaração de
constitucionalidade de dispositivo legal que gera resultados diretos aos representados do
requerente, trabalhadoras das indústrias paulistanas, tornando oportuna e lícita sua
legitimação para propor ADPF, não só nos termos de seu Estatuto, mas também por força
do estabelecido na Lei.
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Veja-se: a disposição legal questionada é referente ao
descumprimento da lei em desrespeito à Constituição Federal para impor trabalho aos
trabalhadores das indústrias no dia de feriado municipal, resultando daí a pertinência
temática, uma vez que, sob tutela da Autora se encontram inúmeros trabalhadores que
estarão sujeitos à inconstitucional obrigação de não gozarem o feriado.
Portanto, a Autora comprova sua pertinência temática que
o legitima para a presente ADPF, pois sua razão de existência é justamente proteger os
direitos trabalhistas das categorias representadas pelas suas entidades confederadas.
VI. DA RELEVANTE CONTROVÉRSIA:

A relevante controvérsia pode ser vislumbrada diante das
confusões jurisprudenciais acerca do tema.
As decisões que versam sobre a competência municipal na
instituição de feriado de natureza cívica, em especial o do Dia da Consciência Negra, são
deveras divergentes.
Embora predominantemente favorável à competência
municipal, não há uma unificação jurisprudencial capaz de realizar uma interpretação
abstrata sobre o tema. Assim sendo, completamente cabível a presente ADPF para sanar
a controvérsia.
Sobre isso, pode-se citar a Reclamação nº 13.034 (Doc.
6), ajuizada contra decisão do TJ/SP que assentou o entendimento de que a criação do
feriado estaria em consonância com o art. 2º da Lei 9.093/95.
A principal alegação do Reclamante foi de que a decisão
da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal, ao analisar a constitucionalidade da norma,
teria violado a Súmula Vinculante nº 10 do STF, já que a matéria deveria ter sido
submetida ao Órgão Especial.
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No julgado da referida Reclamação, o Relator Ministro Luiz
Fux entendeu não ter havido ofensa à Súmula Vinculante nº 10, “pois não houve a

declaração de inconstitucionalidade de lei por órgão fracionário, tampouco se afastou sua
aplicabilidade sem a declaração de inconstitucionalidade”.
Desta forma, o mérito da constitucionalidade da norma
municipal que estabelece o feriado cívico não foi objeto de controle abstrato de
constitucionalidade, permitindo-se o vacilante posicionamento dos órgãos jurisdicionais
inferiores.
Desse modo, não são poucas as ações ajuizadas que
requerem a suspensão do feriado para categorias profissionais específicas, gerando uma
inegável situação de instabilidade jurídica e, consequentemente, violando o princípio da
igualdade, que se caracteriza como preceito fundamental.
Sobre isso, especialmente, pode-se citar a sentença
prolatada na Ação Declaratória nº 053.09.025315-1 da 11ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo, ajuizada pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo –
CIESP, que declarou a incompetência da Municipalidade para instituir o feriado do Dia da
Consciência Negra, com base em suposta ofensa ao conteúdo do art. 22, I, da Constituição
Federal e aos arts. 1º e 2º da Lei Federal nº 9.093/95.
Do

mesmo

modo,

determinou

que

os

todos

os

trabalhadores nas indústrias do Estado de São Paulo não mais se submetam aos efeitos
do referido feriado.
Senão veja-se pela transcrição dos trechos da r. Sentença:
“O exame do mérito exige o acolhimento da demanda.
O Município não possui competência para instituir feriados civis
de interesse local, pois isto afeta as relações de Direito Civil e
Trabalhista, de exclusiva atribuição federativa, as quais são
fortemente influenciadas pelo princípio da igualdade, para que
particulares no geral, e trabalhadores no específico, não tenham
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tratamento diferenciado em todo o território nacional, o que de
fato ocorre quando alguns são submetidos à observância do
feriado e outros não.
A regra destinada a evitar o tratamento díspare foi feita pelo
legislador federal, a Lei 9.093/95, o qual estipulou quais
poderiam ser considerados feriados civis, e reservou tão
somente ao legislador municipal, a matéria contida no artigo 1º,
III, qual seja, "os dias do início e do término do ano do
centenário de fundação do Município, fixados em lei municipal".
A bem da verdade, a homenagem feita a Zumbi dos Palmares
não diz respeito ao peculiar interesse do Município de São Paulo,
que de fato é a baliza para a edição das normas municipais, tal
como foi admitido pelo artigo 30, I, da Constituição da
República.
O destaque ao relevante papel político, social e religioso
desempenhado pelo referido líder, o fazem merecedor de um
feriado, mas de nível nacional, pois claramente extravasa o
peculiar interesse desta edilidade, e a maior prova disso é que
são vários os municípios que fazem esta justa homenagem.
O único senão a ser colocado diz respeito ao pedido para que a
ré coloque em funcionamento suas repartições, pois não pode
ser conferido a uma demanda de interesse de uma classe, a
submissão de todo o universo de pessoas sujeitas ao feriado.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte a AÇÃO
ORDINÁRIA promovida por CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO DISTRITAIS NORTE, SUL, LESTE,
OESTE E CENTRO contra a MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO,
para que os filiados da autora não mais se submetam aos efeitos
do feriado municipal de 20 de novembro, impedindo que a ré e
seus agentes de qualquer modo atuem de modo a restringir as
atividades destes.”

Conforme se verifica, no entanto, a competência municipal
para instituir feriados de alta significação social decorre do próprio texto constitucional,
de forma que deve ser declarada a legitimidade do Município na instituição do feriado do
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Dia da Consciência Negra e mantido seus efeitos para todos os trabalhadores das
Indústrias do Estado de São Paulo.

VII. DA FUNDAMENTAÇÃO:
VII.1 – Da não violação ao art. 22, I, da Constituição Federal:
A instituição do feriado municipal do Dia da Consciência
Negra (art. 9º da Lei Municipal nº 14.485/07 e Lei Municipal nº 13.707/04) não viola o
art. 22, I, da Constituição Federal, que prevê a competência privativa da União para
legislar sobre direito do trabalho.
Isso porque a instituição do feriado não se refere somente
à matéria trabalhista. A relevância jurídico-trabalhista se constitui com um dos muitos
aspectos da entidade normativa.
A relevância para a comunidade local, a condição de
elemento da cultura própria, o valor pedagógico para a consciência dos munícipes em se
acenar para a importância da data, dentre outros, são aspectos igualmente dignos de
reconhecimento da ordem constitucional.
Com efeito, a opção do Município de São Paulo em
homenagear e relembrar a resistência dos negros contra a escravidão, visando preservar
a cultura e a história da nossa pátria, se configura como elemento primordial na instituição
do feriado.
Nesse sentido, não pode ser visualizada a violação ao art.
22, I, da CF/88, uma vez que a controvérsia aqui discutida não se constitui como matéria
essencialmente trabalhista.
Desse modo entendeu a Jurisprudência do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, ao versar sobre o mesmíssimo assunto:
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“Pugna o Sindicato Autor pela declaração incidental de
inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 14.485/07, que instituiu
o feriado municipal do Dia da Consciência Negra, aduzindo que
a norma viola o art. 22, I da Magna Carta e a Lei Federal no
9.093/95.
Verifica-se que o art. 22, I da CF estabelece a competência
privativa da União para legislar sobre direito do trabalho.
Entretanto, a instituição do feriado da Consciência Negra não se
refere somente à matéria trabalhista.
(...)
Com efeito, os munícipes da cidade de São Paulo optaram por
homenagear e relembrar a resistência dos negros contra a
escravidão, visando preservar a cultura e a história de nossa
pátria.” (Apelação nº 0041243-47.2009.8.26.0053 – 6ª Câmara
de Direito Público – Relator Carlos Eduardo Pachi – 06/06/2011)

VII.2 – Da competência do Município para instituir o feriado:
O feriado foi instituído em observância ao art. 23, da
Constituição Federal, que prevê a competência comum da União, Estados e Municípios
para zelar pelos valores culturais e históricos pátrios.
Considerando que o elemento principal da instituição do
feriado do Dia da Consciência Negra se relaciona à preservação da cultura e história do
país, competente é o Município para legislar sobre o tema, sendo constitucional o art. 9º
da Lei Municipal nº 14.485/07 e a Lei Municipal nº 13.707/04.
A legitimidade do Município para instituição do feriado é,
assim, reforçada pelo art. 30, I, da Carta Magna, que estabelece a competência municipal
para legislar sobre assuntos de interesse local:
“Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;”

A competência municipal para se instituir feriados, na
medida em que se configura matéria de interesse local já foi inclusive reconhecida por
esta Corte Suprema, nos autos do RE nº 251.470/RJ, da relatoria do Exmo. Ministro Marco
Aurélio Mello (Doc. 8). Na oportunidade, proclamou-se a legitimidade da instituição de
idêntico feriado por outras Capitais Brasileiras:
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“Diz respeito à competência concorrente de que cogita o artigo
23 da Carta da República. Entre os incisos nele insertos não se
tem, em si, o referente à decretação de feriado. A atividade em
tal campo faz-se à luz da autonomia municipal consagrada no
artigo 30, inciso I, nela contido. Compete aos municípios legislar
sobre assuntos de interesse local. Ora, na espécie dos autos, os
representantes do povo do município do Estado do Rio de
Janeiro concluíram no sentido da homenagem a Zumbi e o
fizeram a partir da atuação cívica revelada pelo personagem que
acabou por integrar a História no panteão que a Pátria deve
cultuar.
O que cumpre perquirir é se a atuação municipal fez-se à
margem da Carta do Estado e aí a resposta é
desenganadamente negativa. Atuou o Município em via na qual
surge a autonomia maior norteada por conceitos ligados à
conveniência e à oportunidade. Os textos dos incisos I e II do
artigo 358 da Constituição do Estado não brecam a competência
legislativa dos municípios para instituírem, à luz do critério da
razoabilidade, feriados. Se o fizessem, aí, sim, seriam
inconstitucionais ante a autonomia municipal assegurada pela
Constituição da República.
(...)
O Município do Rio de Janeiro legislou sobre assunto que pode
ser tido como de interesse local, muito embora não se mostre
peculiar, específico, exclusivo ao campo de atuação. Esse
predicado é dispensável, porquanto não há antinomia entre a
noção de interesses locais e interesses gerais. Quanto ao inciso
II, já foi dito que a suplementação diz respeito à legitimação
concorrente. Em suma, acabou-se por julgar procedente a
representação, não considerados os parâmetros, em si, da Carta
do Estado do Rio de Janeiro, mas os limites da lei federal. Ao
assim se proceder, adotou-se entendimento distanciado das
balizas ditadas pelo artigo 125, §2º, da Constituição Federal,
além de invadir-se no julgamento de fundo, área reservada ao
Município.”

O interesse na instituição de feriado étnico, embora não se
caracterize como exclusivo de um só município, não o torna matéria estranha ao interesse
local.
Até porque, o interesse local não se afere pelo critério da
exclusividade, uma vez que pode ser partilhado por várias localidades. Partilha do mesmo
entendimento o Exmo. Ministro Marco Aurélio Mello no julgado acima mencionado:
“O Município do Rio de Janeiro legislou sobre assunto que pode
ser tido como de interesse local, muito embora não se mostre
peculiar, específico, exclusivo ao campo de atuação. Esse
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predicado é dispensável, porquanto não há antinomia entre a
noção de interesses locais e interesses gerais. Quanto ao inciso
II, já foi dito que a suplementação diz respeito à legitimação
concorrente.”

Importante ressaltar, igualmente, que o reconhecimento
da importância do líder quilombola Zumbi dos Palmares não se esculpe na homenagem à
pessoa, mas antes presta tributo a uma comunidade étnica definida, por razões históricas
óbvias.
Em relação a isso, deve-se destacar que a própria
Constituição Federal respalda e incentiva a fixação de datas comemorativas de alta
significação para os diferentes segmentos étnicos que compõe a sociedade brasileira:
“Art. 215 - O Estado garantirá a todos o pleno exercício
dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura
nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a
difusão das manifestações culturais.
(...)
§ 2º - A lei disporá sobre a fixação de datas
comemorativas de alta significação para os diferentes
segmentos étnicos nacionais.”

Em análise do referido preceito constitucional, extrai-se,
portanto, a legitimação de instituição de datas marcantes pelo critério étnico e pela
atribuição de competência à lei sem distinção de sua origem, de modo a permitir aos
Municípios dispor sobre o assunto.

VII.3. Do inegável interesse local na instituição do feriado do Dia da
Consciência Negra:
Em relação ao incontestável interesse local, deve-se
considerar a vastidão do contingente populacional arraigado no Município de São Paulo,
de modo que é pertinente às peculiaridades locais consagrar data, pessoa, monumento
ou fato ligado ao sentimento da etnia afro-brasileira.
Com efeito, a população autodeclarada negra ou de
ascendência negra nesta Capital se retrata pela centenas de milhares, quiçá milhões de
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homens e mulheres. O Município de São Paulo, por suas dimensões, concentra
praticamente uma Nação inteira.
Assim, muitos dos temas que, por sua abrangência,
normalmente seriam afetos somente ao interesse nacional, adquirem importância
proporcionalmente equivalente para o interesse local da metrópole.
Sob esse panorama, ademais, a expressão “datas
comemorativas” deve sofrer uma interpretação ampliativa, abarcando assim os feriados.
Afinal, a instituição de feriado se caracteriza como o máximo prestígio à norma, já que
enaltece mais veementemente o fato histórico etnicamente relevante.
Inclusive,

observa-se

que

há

diversos

eventos

programados para o dia 20 de novembro de 2019 em São Paulo, relacionados ao Dia da
Consciência Negra, sejam eventos culturais, em homenagem e celebração à importância
da cultura negra na formação do povo brasileiro, sejam atos estritamente políticos,
voltados para a luta conduzida pelo movimento negro.
A mero título exemplificativo, pode-se citar a extensa
programação cultural promovida pela Prefeitura do Município de São Paulo, em inúmeros
pontos dispersos pela cidade. A Praça da República, por exemplo, em 20 de novembro,
receberá a apresentação de artistas como Jorge Ben Jor e com a “Feira Gastronômica e
Afroempreendedorismo”. Além disso, haverá show em Centros Culturais, como o de Santo
Amaro, e em Casas de Cultura, como a da Freguesia do Ó, de Brasilândia, de Butantã, de
Parelheiros, entre outros. A programação completa pode ser acessada no site da Prefeitura
de São Paulo1.
Ainda, dentre os atos mais voltados à política, pode-se citar
a 16ª Marcha da Consciência Negra, promovida pelo Movimento Negro de São Paulo, com
pautas como o combate ao genocídio e à criminalização do povo negro, além da

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/cultura-prefeitura-promove-em-novembro-o-mes-da-consciencianegra.
1

19

participação ativa da população e de entidades sindicais, movimentos sociais, grupos
artísticos, culturais e religiosos2.
Vê-se, portanto, que caso não haja a fixação de uma tese
acerca da constitucionalidade das normas aqui tratadas, milhares de negros trabalhadores
do setor industrial de São Paulo serão privados de comparecer à estas celebrações e
manifestações de extrema importância para a cultura e própria formação da identidade
brasileira.
Trata-se de um desvirtuamento do próprio objetivo que
deu origem ao Dia da Consciência Negra. Priva-se a população negra de exercer a própria
cidadania e luta pelos seus direitos ainda não garantidos na realidade prática da vida
brasileira.
Demonstrado

o

inequívoco

interesse

local

na

comemoração da data, competente é o Município para instituir o feriado do Dia da
Consciência Negra.
Ressalte-se ainda, que o Município de São Paulo foi um dos
principais polos da escravidão no Brasil, conforme demonstra a reportagem intitulada
“Conheça lugares que contam histórias do negros em SP: Região central da capital paulista
teve quilombo, festas africanas e pelourinho”, publicada em 17/11/2019, p. B2.
Essa é a conclusão inequívoca da intepretação dos arts.
30, I, e 215 da Constituição Federal.

VII.4. Da não violação aos arts. 1º e 2º da Lei Federal nº 9.093/95:
As leis devem ser interpretadas à luz da Constituição,
nunca o contrário. Se concluído que é de competência dos municípios tratar de instituir
feriados por motivos reconhecidos como de interesse local, não é a lei que poderá
restringir um mandamento constitucional.

2

https://pt-br.facebook.com/marchadaconsciencianegra/
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Cumpre ressaltar que o feriado instituído pelo art. 9º da
Lei Municipal nº 14.485/07 e pela Lei Municipal nº 13.707/04 não está em desacordo com
as restrições trazidas pela Lei Federal. Seja por não se tratar como feriado religioso,
sujeito à limitação numéricas, seja porque a Lei não cria limites aos Municípios para a
instituição de feriados de natureza cívica.
Desse modo, não há de se falar em violação ao art. 2º da
Lei Federal nº 9.093/95, que caracteriza os feriados religiosos como os “dias de guarda”
instituídos pelo Município, fixando-lhes o teto numérico de quatro:
“Art. 2º São feriados religiosos os dias de guarda,
declarados em lei municipal, de acordo com a tradição
local e em número não superior a quatro, neste incluída
a Sexta-Feira da Paixão.”

O “Dia da Consciência Negra” tem, como visto, caráter
étnico, de modo que não pode ser considerado como feriado religioso e,
consequentemente, não pode ser incluído na delimitação do teto fixado pelo art. 2º da
referida lei federal.
Igualmente, não se verifica violação ao art. 1º Lei Federal
nº 9.093/95. Assim dispõe seu teor:
“Art. 1º São feriados civis:
I - os declarados em lei federal;
II - a data magna do Estado fixada em lei estadual.
III - os dias do início e do término do ano do centenário
de fundação do Município, fixados em lei municipal.”

O dispositivo transcrito, como se vê, não cria impedimento
algum para que os municípios, de acordo com a sua competência exclusiva para
regulamentar assuntos de seu interesse no território da cidade, instituam feriados que
reflitam os anseios comemorativos da comunidade local, mediante edição de lei específica
para tal.

21

A única exceção, então, é a fixação de feriados de cunho
religioso, o que não é o caso da homenagem em foco.
Sobre o assunto, a Jurisprudência do E. TJ/SP é extensa
ao se posicionar pela legalidade da instituição do feriado do Dia da Consciência Negra.
Senão veja-se pelos seguintes Acórdãos:
“Ação ordinária. Ilegalidade da LM n° 14.485/07 que instituiu o
feriado municipal do “Dia da Consciência Negra”. Ofensa à Lei
Federal n° 9.093/95. Inocorrência. Feriado civil instituído dentro
dos limites dos interesses locais. Previsão de fixação, por lei, de
datas comemorativas de alta significação para os diferentes
segmentos étnicos nacionais. Inteligência do art. 215, §2°, da
CF/88. Sentença de improcedência. Recurso da autora não
provido.” (Apl 1046839-82.2015.8.26.0053 – 2ª Câmara de
Direito Público – Relator Carlos Violante – 11/07/2017)
APELAÇÃO Ação Ordinária Município de São Paulo - Feriado do
“Dia da Consciência Negra” - Pretensão da suspensão dos efeitos
concretos e da eficácia do art. 1º da Lei Municipal nº
13.707/2004 e dos arts. 9º e 10º da Lei Municipal nº
14.485/2007 - Inadmissibilidade - Ofensa aos preceitos
constitucionais contidos nos arts. 1º, 22, I, e 170 da CR/88, bem
como da Lei Federal nº 9.093/1995 - Inocorrência - A fixação de
data comemorativa nos limites da competência territorial do
Município de São Paulo é de interesse único da comunidade
local, que pode homenagear os personagens da história política
e social do Brasil ou de seus cidadãos, sem embaraço algum por
interesses de cunho comercial, ou qualquer outro que o seja,
desde que instituída por lei local válida, e não verse sobre a
instituição de feriado religioso que ultrapasse o limite
estabelecido pela Lei Federal nº 9.093/1995, de quatro datas
por ano, sendo, uma delas, a Sexta-feira da Paixão - Pretensão
de inversão dos valores da cidadania, na medida em que tolhe
o direito à memória daqueles que, dentre os ilustres filhos desta
Nação, tenham contribuído para a liberdade e a igualdade entre
os brasileiros, tal qual é o caso do Zumbi dos Palmares Precedentes superiores e jurisprudenciais desta E. Corte Súmula nº 419 do STF: “Os municípios têm competência para
regular o horário de comércio local, desde que não infrinjam leis
estaduais ou federais válidas” - Sentença de improcedência
mantida. (Apl Nº 0052939-75.2012.8.26.0053 – 1ª Câmara de
Direito Público - Relator Vicente de Abreu Amadei – 02/12/2014)
“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal n° 3.473,
de 16.09.02, que cria o parágrafo único no artigo 1 ° da Lei
Municipal n° 1.038, de 23.02.68, alterada pela Lei Municipal n°
1.242, de 30.12.70, considerando feriado municipal, de caráter
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cultural, o dia 20 de novembro - Dia da Consciência Negra.
Inexistência de ofensa à Constituição do Estado de São Paulo.
Ação
improcedente.”
(AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI n° 104.690- 0/6-00, acerca
da lei do Município de Limeira)

Dessa forma, levando em conta que em nenhum dos seus
dispositivos a Lei nº 9.035/95 proíbe a instituição de feriados civis, não há de se falar em
violação de lei federal na instituição do feriado do Dia da Consciência Negra.
A declaração de constitucionalidade do art. 9º da Lei
Municipal nº 14.485/07 e da Lei Municipal nº 13.707/04 é imperiosa, a fim de que seja
sanada a presente controvérsia constitucional.

VIII. DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR:
Ante o cumprimento dos requisitos do fumus boni iuris e o

periculum in mora, deve ser concedida a medida cautelar, por força do art. 5º da Lei nº
9.882/99.
O fumus boni iuris e a probabilidade do direito estão
exaustivamente demonstrados, pois se mostra patente a constitucionalidade do art. 9º da
Lei Municipal nº 14.485/07 e da Lei Municipal nº 13.707/04. A competência do município
para criar feriados civis de interesse local está claramente disposta nas disposições
constitucionais, especialmente nos arts. 23, 30, I, e 215, §2º da Constituição Federal.
Ademais, a divergência na jurisprudência quanto à
legitimidade de instituição do feriado do Dia da Consciência Negra gera grave insegurança
jurídica (art. 5º, caput), permitindo a proliferação de decisões divergentes.
Ao mesmo tempo, existe precedente dessa Corte Suprema
que declarou a competência municipal para instituir o mesmíssimo feriado tratado nesta
ADPF (RE nº 251.470/RJ), de modo a reforçar os argumentos trazidos à baila.
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O periculum in mora e o risco ao resultado útil do processo,
por sua vez, também podem ser vislumbrados no caso. Destaca-se a urgência na
concessão da medida liminar, sobretudo porque o feriado é comemorado no dia 20 de
novembro, isto é, no dia seguinte ao ajuizamento da presente Arguição.
Nesse sentido, o não deferimento da medida cautelar
violará, indevidamente, o direito dos trabalhadores, em específico aqueles que laboram
nas indústrias, de homenagear a data comemorativa em questão, o que representa uma
violação clara a seus direitos fundamentais.
Ademais, as próprias empresas, sem uma posicionamento
firme e definitivo do Poder Judiciário padecem por não poderem planejar com segurança
suas atividades empresariais.
A urgência na concessão da cautelar deve-se, portanto, ao
risco de violação aos preceitos basilares do cidadão, destacadamente a livre expressão da
atividade intelectual e cultural (art. 5º, IX da CF/88) e o pleno exercício dos direitos
culturais (art. 215 e 216 da CF/88).

IX. DOS PEDIDOS:
Por todo o exposto, demonstrada a presença dos requisitos
autorizadores, requer a imediata concessão da medida cautelar, para:
i) confirmar a constitucionalidade do art. 9º da Lei
Municipal nº 14.485/07 e dos arts. 1º, 2º, 3º e 4º da Lei Municipal nº 13.707/04, ambas
do Município de São Paulo;
ii) garantir que a Lei produza seus efeitos, vinculando o
Poder Judiciário e a Administração Pública a não impedir o gozo do feriado a qualquer
cidadão.

Requer a notificação da Advocacia-Geral da União e do
Procurador Geral do Município de São Paulo, para se manifestarem sobre a presente
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arguição, nos termos da exigência constitucional do art. 103, § 3º e art. 5º, §2º, da lei nº
9.882/99.
Requer a intimação da Procuradoria Geral da República
para oferecer seu parecer, nos termos constitucionais do art. 103, §3º e do art. 5º, §2º,
da Lei nº 9.882/99.
Requer, ao final, a procedência da ADPF, para que seja
declarada a constitucionalidade dos sobreditos dispositivos.

Deixa-se de atribuir valor à causa, em face da
impossibilidade de aferi-lo.

Termos em que
Pede deferimento.
São Paulo, 19 de novembro de 2019.

CARLOS GONÇALVES JUNIOR
OAB/SP Nº 183.311
ETTORE VALENTE
Acadêmico de Direito em estágio profissional
RAFAEL FABIANO RUIZ
Acadêmico de Direito em estágio profissional
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