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O presente processo foi distribuído nesta data, por processamento eletrônico, conforme descrito

abaixo:

RELATOR: Des. Antonio Celso Aguilar Cortez

ORGÃO ruLGADOR: ÓNCÃO ESPECIAL

São Paulo, 1910812020 16:02:47

Mauricio Luis de Souza
Supervisor(a) do Serviço

CONCLUSÃO
Faço estes autos conclusos ao Des. ANTONIO CELSO AGLIILAR CORTEZ.

São Paulo, 19 de agosto de2020.

Mauricio Luis de Souza
Supervisor(a) do Serviço
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PODER JUDICÉRIO
TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DESPACHO

Direta de Inconstitucionalidade Processo n' 219772&i20'2Ín'8'26'0000

Relator(a): ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ

Orgão Julgador: Órgão EsPecial

Vistos.

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida

liminar, proposta pelo Prefeito Municipal de Mairiporã em face da Lei Municipal n'

3.gO4l2O2O, apontando incompatibilidade com o disposto nos arts' 2o e 6l' § lo' II"a" da

constituição da República, e nos arts. 5o; 24, § 2o,'2';25; 47,ll,xI, XIV e XIX, 'a'; 144 e 176'

I, todos da Constituição do Estado de São Paulo. Narrou o autor que referida norma' de autoria

parlamentar, padece de vício formal de inconstitucionalidade, na medida em que a matéria em

questão se situa na competência exclusiva do chefe do Poder Executivo; invocou o Tema n'

gl7 do supremo Tribunal Federal e disse que há ofensa à reserva da Administração, haja vista

que a criação de incumbências e atribuições ao Poder Executivo adentra seara atinente aos atos

de gestão e governo, o que viola o princípio da separação dos poderes; arguiu a ofensa aos arts'

25 e 176, I, da Constituição do Estado de são Paulo, diante da criação de despesa sem

indicação da fonte de custeio; mencionou julgados sobre o tema e requereu, liminarmente' a

imediata suspensão da eficácia da lei impugnada; ao final, pediu seja esta declarada

inconstitucional.

De fato, em sede de cognição sumária, mostram-se presentes os requisitos

necessários e suficientes para a concessão da liminar pretendida, pois admite-se que a lei

impugnada possa ter caracterizado ofensa à separação de poderes e à reserva de iniciativa do

Chefe do Poder Executivo. Cumpre observar, a contrario senstt, a tese formada pelo Supremo

Tribunal Federal no ARE 878.911, Tema 917 da sistemática da Repercussão Geral, que

![l
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esclarece não "[usurpar) competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que' emhora

crie despesa para a Administroção, não trata du sua estrutura ou da atribuiçdo de seus

órgõos nem do regime iurídico de servidores públicos (art. 6/, § 1", il, 'a" 'c' e 'e" da

C ons t it uiç ão F e der al)" (g-n.) -

Além disso, o perigo da demora evidencia-se na probabilidade de imediata

aplicação de norma cuja constitucionalidade se mostra duvidosa'

Defiro, Pois, a liminar Pleiteada'

Requisitem-seinformaçõesaoPresidentedaCâmaraMunicipalde

Mairiporã, a serem prestadas em 30 dias'

Cite-se a procuradora Geral do Estado para, querendo, defender a noÍrna

impugnada.

Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça para oferecimento de parecer, e

tomem para voto'

Intimem-se

São Paulo,21 de agosto de2020

ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
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MAIRIPORÃ, i^ qualificado nos aut( )s

INCONSTITUCIONALIDADE' que lhe m( )\:c'
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Estado de São Paulo

ExCELENTÍSSIMO SENH OR D OUTOR D E SEMBARGAD OR RELÂTOR

ANTONIO CELSO AGUII.AR CORTEZ DO EGREGIO TRIBUNAL DE

JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃo PAULO/SP

MAIRIPORÃ: por sua Chefe de Procr-rradoria )Lrrídica, vem, respeitosamente, à

presença de Vossa Excelência, consideranclo o 11. Dcspacho que intimou este a tomaÍ

conhecimento e aPfesentaf informações, expor e rcquefer o que Segue:

P t o cess o: 2197 7 28 -20 .2020.8.26.0000
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C â.mara 1VÍunictp a f fe 9Ví airtp orã
Estado de São Paulo

oe sÍNtpsn oos r{Tos

Se trata de Âção clir:eta clc irronstitucionalidade aiuzada pelo
Prefeito Municipal de Mairiporã em face destc Presidente, contra Lei Municipal n"
3904/2020, de iniciativa paiamentar, quc instittri rL lrnprensa Oficial Eletrônica do
Município de Mairiporã, como meio de comur-ricrçiro, publicidade e divulgação dos

atos dos Poderes Executivo e Legislativo.

DA COMPETÊNCIA DO \rEREADCR I.- . :]^-AR SOBRE O ASSUNTO

ACàmara Municipal iropLr',r' ,'.nte conhecida como Càmara de

Vereadores é o órgão responsável pelo cxcrcícir, ,, , l)oclcr Legislativo no Município.

Nesse sentido, se rcúncnr r, :rr:ordo com o disposto na Lei
Orgânica do Município,parapÍomover o cxet'c,, , :iLlits funções.

Em consonância conr os rr i,', ,:r 29 a 31, da Constituição Federal

são competências da Cârnara de Vcr.,':rclt,, .,: .iiltorur a Lei Orgânica do
Munictpio; frscalizar e julgar as contas tlo .i ' ;:ii'oi legislar sobre assuntos de
intetesse local.

A Carta Magna no ílr,rq,, - i:,o IV, estabelece que o número
de integrantes na Càmara deva ser proporcionrri ii ropr:lação do município. Garante
também no Inciso VII do artigo 29 a rnn'-i,,lllrili 1,,'r vereadores por suas opiniões,
palavras e votos no exercício do mandatr) , irrr '. tricão do município.

A primeira atribuiçir. clr, \, .,r,lor que merece destaque ê a

função de representar. O Vereador é resporrsr' il i:'uscaÍ no seio da sociedade
as preocupações coletivas ttazendo ii'rr,, lcbate rr^ Càtnaru questões
telacionadas à segutança pública, sanclrrr.i.. ), limpeza, educação, saúde,
agricultuta, meio ambiente, entfe outr(:s tlr. : ;rlteresse comum.

Outra importante atrii-rLric.,,, \/ereador que merece também
destaque é a funçào de legislar. No rnorlr:k) .',rr rri ional brasileiro, é competente
parairuciar projetos de Lei no âmbito MLu,ir ,; , rc'rtl{)r, bem como o Prefeito.
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Estado cle S., ,lc

pA CoMPETÊNCIA EM CONJi]1{
ORGÂNICA MUNICJP,\.

Artigo 8". - Cabe '.'r Ci
Ptefeito, dispor sob;c t<

Município e esPecizrlnrcn. -r

I - as previstas flos '..i iiÍ
Federal e 19 da Cott,;t-.i

II - autorizàÍ ov a.\;'. ; !

que resultem parr.
lei otçamentârial

III-delimitaropt- -);

IV - dar nome a( . l

assim como modi,,. '

Conforme se obserr''

competência NÃo E PRIVATM DP
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,) @
.Yi JRIPOBÃ

ii.r;licipal, com a sanção do
s r:;rrtérias de competência do

. ..,,165 e782 da Constituição

. ' ltrall

:r^ir;l;, acordos ou contfatos de

..,io cncargos não previstos na

; e logtadouros públicos,

S" cla Lei Orgânica Municipal, a
lr 'ÍUNICIPAL.

..' urr inicial ao aduzu que a.

,,'rr: ,':r clo Executivo, pois, resa

'.r' :, (la Constitucionalidade ou
' ()ncra ou não a Municipalidade.

' r riel Federal já se manifestou
,cm claro, inclusive jâ com

t' ()1 1.

Camdra AVí-un','.ci t fe 1víatrtporã
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..DAS ÂTRIBUIÇÕE:] i ]']NJUNTAS DA CÂUENE
MUNICIPAL E PR]],F]i : 

"'

Assim, está equiv,,t .ir .

comPetência para legislat sobre o âsstlrir, r

claro que há interesse local.

DA CONSTITUCIONALIDADE ] ]

MUNICII,

Há muito venho csllr..r
Inconstitucionalidade de Lei do Poder Lcr,.lsl,ri

CertoéqueoSTF
acercz deste entendimento, e âo Çuc nrt

REPERCUSSÃO GERAL - Recurso E: r, i, , ,

l, t

i



",..no mérito, pr,,.
Corte no sentido de que não usuti':'
Poder Executivo lei que, embora ctic '

Ainda que â referir,'i

de autoria do Vereador Ricardo Mcssrrr: 
'

públicos, vale a menção do Recurso l--rlr'
Ministro Gilmar Mendes, iulgou repercLrs:"

bJ
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' ' tta iurisprudência desta
i. .::r pdvativa do Chefe do

.)íi(;t a Administação Pública'

.' scus ótgãos flem do rcgime

Camaro TVí-ttri, -s lvl-airtporã
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Estado de São Paulo

o que inclusive mcr r)ír,'|C- .rcn-i claro que os Legisladores

Municipais não podem é 
^lt 

r^, ou criar 11 cs'i,'i.ri iirt, ()11 a atribúção dos órgãos da

Adminiistraçao pública Municipal, bem conr() n.iirr : tl,r rcqitne iurídico dos servidores

púbücos.

Como então disse o Nobrc lrlinistro Gilmar Mendes no Recurso

Extraordin âno acima des crito :

jurídico de seruidores públicos (art. Í,., ^)r ií, a, c e e' da constituição

Federal). tt

1r, rrrojeto de Lei 238/201'9,
, estcja onerando os cofres

. rrr 1\gravo, em que o Relator
., .; lre rtticlo:

DA REPER'] .]SS I

REPERCUSSÃO
EXTRAORDINÁRIO COM AG;L
RELATOR : MIN. GILÀUÍAR 

^IL 
- '- r ' '

MINC BAUMFELD E OUTRO ( t\ 7

MUNrCÍHO DO RrO DEIANETRÜ -

"Recutso exttao«lii,,''.
Ação Direta de fnconstitucionalidarJt: ;l

do Rio de Janeirc. fnstalação de c'i;.
cetcanias. 3. fnconstitucionalidade Íb,

ptivativa do Podet Executivo Ínur;i'
comPetência Privatiua do chefe d:;- .

despesa Para a Administração Púiji
atribuição de seus ótgãos nem do ;,;;
Repetcussão getal rcconhecida cr-,:.1 '!

Cone. 5. Recurso extraotdinário Prot-::;

NO RECURSO
RIO DE IAMIRO

";:crE.( s ): cÂtwAaA
,i .' ) :.losÉ LUIS GALAMBA

" /S):PREFEITODO
: ,'.NDRE TOSTES.

' '.',,(). Repetcussão ged. 2.
. " .;.616/2013, do Município

:"ttt1'71177g17to em escolas e
, ' irticiativa. Competência

,'r ôncia. Não usutPa a
' ,Jei que. embota crie

SUA ou da
' 
';crvidores oúbücos. 4.

-

iuisorudência desta

-
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I
la

I'

:



aa

try
6
OOc)

ooc!oÉÀ
3
o
o/
E

!=

C
o§o
.P
c!êx
.3§
c)r
E,O
§.9o:o
>õ
oq)
Eo
6' cl
ôOEO
o.l
[]
tià'í-)o.l- .),ii
8§(/) §€3
ONE^(§9

rrÍ
c?TJ()_
á)i:
qI
1 .J
o.:
c-l^Êã
FO
o-
<,1>i:-) )íl
ü.tC,J
L_l
<iü-
,t )--(:
c' ii<.!
C);
C) .T

e. ,?

o!
t

tl
L.!:3r-3
ti.?
o-l
(l

'ô:i
+a;Í]
-coa=aot-o
õoco
::, E
C(J
C§a-_
.r: l9( .=.( '-»
L:
'q, O

co

Ê§
-AF€Bõ
.r##

UJ TL

Camara ÁVl-u,tt fivlaffiporot/ {e
Estado d !

DA IMPORTÂNCIA DA LEI N" 3.! :, I I]ABA O MUNICÍPIO DE
MAIRI

o

A referida lei instir ui a

de Mairiporã, como meio oficial de crlnrun
agiüdade na divulgação das informações, rc' ,ri.

do meio ambiente com redução de implcss,. , ,

Como é sabido, liLrrri

processos judiciais como este, juslrtt-t-t

segurança e 
^fmazerramento 

de docuntuntt
para a preservação do meio ambiente.

Praticamente todr-,s c,

de documentos se transformaf.am em sitt's

facilidade da era digt"l.

Pensando nisso ,' N
propôs o projeto de lei 238/2019, o .i.ral

referida let 3.904 / 2020.

O julgamento pr«;.'. . ,

da fase àfi)à)., tendo em vista o objeti . ,, ,

mundo digtal no qual estamos vivenclr,, o '

município como par.a o meio ambientc.

Por estes motivos, rc'

ação.

DO:] PI

Face ao exposto. 1'(

CONCEDIDA para suspender os efei. ,::

JULGADA IMPROCEDENTE a 1-,rcsr
umavez que em nada fere a Constituicrc c:

Termos em que,

Pede e espera defr,r'inr

Mairiporã,25 de s.. r,-'n

r ( ): :.:itl L,letrônica do Município
, ' r,ir jcti'u,os claros que são: obter
( rr'i11)s clo município, presenração
)s corl papéis, dentre outÍos.

ii,lo sc tornou digital, inclusive os

rr sirnnliciclade, economicidade,
r; r r, ),,.'r,nscientização das pessoas

: '',.'ssitavam de impressão
): ()u rurlicativos, iustâmente pela

r:rrrdo Messias Barbosa
, Plenário e se tomou a

: ':ro Sefl2 ün fetfocesso
:{c o de acompanhar o

lrcncfícios tanto para o

r,irr inrprocedente a preseflte

..tl y'r)GADA A LIMINAR
r L,,i .1,.' t-l/2020,bem como, seja

' L l.: Inconstitucionalidade,

l,

r
fls.39
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rle:ta ( átttlt'il lvltrrrieil'ral'

§l' l(efericla setvi(lol il llclrrh sr'rbolr'linatl<l diretatnente ao

l,tc:r.lçrrtc 111 Câtttaru e, lla atlsêllcia deste, a Dilctolir Aclrlinistrirt iva

at di:pttsiçÔes ett'l colrtrário'

Comuniqure-se, ulixe-se c cLrllrllltl-se

Mairipor'ã, l2 cte ltr (i''iio tit 2020'

t\l lis A l) I ll 1,"'l'l \/i\

Art. 20 AS despeslls ,'lt.:,)r t ttttt)s (lll execllção clcsta Portarta

ÜL)t.fcll\(} l)()l.c()llta tle veLba propria, cotrSignatlii i]:) ()I.(ji.lll-lcllltl vigettte, Stlplelnetltada, se

rueccsslitio,

Art.3.E.staPor.tariaelltt,llclllVigot.tle§taClata,ficar.rdorevogadas

gvllrtf icí1to t {e Tvl airt7orã

'1-:.sÍrlr/ir r/i''\'t7o rt\ tt/it

'ilr.^*,,,.. 
'tu(/lro rt;'

Cântdro

.,\ I\lr.:rlt tllt ('itttitrrt lrlrrrrie illrrl tlc N"llririlltlrit' n{l- ttso' de suas

lllti[.\tt\trr.slr.!.ltsct.cpitttctlteisctlc....,,.l,,t.()Ill()rlis1rtlstrl,,.,.,lí,.,",'..i,t,'(l0incisolÍl
(i(\.'rrr'.().l\ ,1.t 

'-, 
il";§i:lilt,i.*it';t" t;" il'''rtt L tlrr rrlirtcrt "it" tlo i*cis. 1l do

.t,,ri.t i'l rlr Ilcgitttcrrt() ltltclllo' ltlls()l'V li:

Ârt. lo Nittttertt' tt sctrlttrritrr l'l'17'r\llll'l'll Al'Alll,]ClDA DOS

s.\\ t'()s SlI.\r,\, p()rtirrl()t'. dn cetlrrla ttt itit"ti,.r"'iç rr"'f 'l'!)7 l'773'5 SSI'/SP' inscrita

rr.i ( l)l; :.6. ,t'!+:.rrlg.8l8-45, itttt'iit-'t" l'lS/l'}Aslrl' sob o 1o 20485782833'

l-rrrrt.rrlot.it rlu ( urtcirlrrl" trâballro . t',iui.it,,.irr Soeirrl rl" ()770[J5' serie 00400-sP'

r.c.r.lcrllr., c .l.,,rrre tlt'tn.l,, ,,n l{,,, (le'nlcltl À1"""tit1" l:lllrtc.' rr" l2l' ('tlrttlxrtrltia liaZenda

lk.lrrrr, rrlr çitllrtlc s (l()lllalCA t'le I;ratrcO tlir l(t'eillr' l)'lli't ()etll)itl o ÇilrBo cle Chele cla

l,r..rrr,,.',i, Jrrri.lr.'a,'a.r,',rirnt" ttu Qttati''t' tle ()irLg's tte lit«'virtrcllto ell'l ComiSsãct

5ilr\S llAl{t}OSA
l't'cs it

A§l'()N l

,-/:\,

i, íí),rrí,r.vAllz\ ltl
ce l-( [ il t't ()

,/'

( r( (',1r11I r; ,. 
', )

I,lNIl,lx) Iiti tjí.r , nlt(/\4)AN'l'AS
-J'' Scc rt t li rio

,l t.lv

(.il..!'l úl:

[:l,lzAlil:'l'll Al,Alil,:(:il)A tX)s s,\\ r,.T i, \,A -h.U:li'h{l i:€J'<

'rtn ,:'

I



)§-

fls

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER ruDICIARIO

São Paulo

Registro : 2021.0000253355

ACORDÃO

vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade n'2197728-20.2020.8.26.0000, da comarca de são paulo, em
qUE é AUtOr PREFEITO DO MUNICÍPTO DE MAIzuPORÃ, é réU PRESNTNTP
DA CÂMARA MLINICIPAL DE MAIRIPoRÃ.

ACORDAM, em orgão Especial do Tribunal de Justiça de são
Paulo, proferir a seguinte decisão: "ruLGARAM A AÇÃo PROCEDENTE. v.u.,,,
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

_ o julg_amento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PrESidENtC), ALEX ZNBNOVSKI, CRISTINA ZTJCCUI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
VICO MAilIAS, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, DAMIÃO COGAN, FERREIRA RODzuGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÂO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI E ADEMIR BENEDITO.

São Paulo, 31 de março de 2021.

ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Direta de In constitucion alidade no 2197 7 28-20.2020.8.26.00 00
Autor: Prefeito do Município de Mairiporã
Réu: Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã
Comarca: São Paulo

voTo N.6974

Ação direta de inconstitucionalidade. Mairiporã. Lei
Municipal n. 3.094, de 22 de abril de 2020, de iniciativa
parlamentar, que "Institui a Imprensa Oficial Eletrônica do
Município de Mairiporã, como meio oficial de
comunicação, publicidade e divulgação dos atos de Poderes
Executivo e Legislativo e dá outras providências".
Parametricidade. Contraste entre lei ordinária e dispositivos
da Lei Orgânica Municipal. Inteligência dos arts. 125, § 2o,

da Constituição Federal, e 74, VI, da Constituição Paulista.
Legislação impugnada que determinou a criação de órgão
na estrutura administrativa do Município. Tema 917.
Caracterizaçáo de ofensa ao princípio da reserva da
Administração. Lei que regulou a prática de ato típico de
gestão do Município. Violação ao princípio da separação de
poderes. Vício de iniciativa também caracteizado.
Precedentes desta Corte. Procedência do pedido.

VISTOS.

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com

pedido de medida liminar proposta pelo Prefeito Municipal de Mairiporã em face da Lei

n. 3.904, de 22 de abril de 2020, apontando ofensa ao disposto nos arts. 2o e 61, § 1o,

ll,'a', da Constituição da República; arts. íoi24, § 2o, 2; 25i 47,11, Xl, XIV e XlX,'a';

144 e 176, l, da Constituição do Estado de São Paulo, e na Lei Orgânica Municipal;

narrou o autor que a norma em questão, de autoria parlamentar, padece de vício

formal de inconstitucionalidade e que a matéria se situa na competência exclusiva do

Chefe do Poder Executivo, de acordo com o Tema n. 917 do Supremo Tribunal

Federal; disse que há ofensa à reserva da Administração e à separação dos poderes,

além de criação de despesa sem indicação da fonte de custeio; mencionou julgados.

O pedido de medida liminar foi deferido (p. 28129). O presidente da Câmara Municipal

de Mairiporã prestou informações e requereu a improcedência da ação (p. 35i40).

Citada, a Procuradora Geral do Estado deixou de se manifestar (p. 46). A Procuradoria-

Geral de Justiça ofertou parecer pela procedência (p. 53/65).

E o relatório.

2Direta de Inconstitucionalidade n" 2197728-20.2020.8.26.0000 -Voto n, 6974LHC
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O Prefeito de Mairiporã arguiu a inconstitucionalidade

da Lei Municipal n. 3.904, de 22 de abril de 2020, que "lnstitui a lmprensa Oficial

Eletrônica do Município de Mairiporã, como meio oficialde comunicação, publicidade e

divulgação dos aÍos de Poderes Executivo e Legislativo e dá outras providência§',

com a seguinte redação:

"Aft. 10 Fica instituída a lmprensa Oficial Eletrônica

do Município de Mairiporã, como meio oticial de comunicação, publicação e

divulgação dos aÍos oficiais e informativos dos poderes Executivo, incluindo a

administração pública indireta e do Legislativo do município, objetivando atender os

princípios con stitucionai s da eficácia, transparência e publicidade.

§ /o A lmprensa Oficial Eletrônica do MunicÍpio de

Mairiporã será veiculada na rede mundialde computadores, no endereço eletrônico da

Prefeitura Municipal de Mairiporã, podendo ser consultada por qualquer interessado,

em qualquer lugar, com equipamento que permita acesso à internet, sem cusfos e

independentemente de qualquer tipo de cadastramento.

§ 20 Ás edições da lmprensa Oficial Eletrônica do

Município de Mairiporã serão publicadas no mínimo semanalmente, exceto nos

feriados nacionais, esÍaduais e municipais e quando não houver expediente normal na

Prefeitura Municipal de Mairiporã, podendo, excepcionalmente e desde que

devidamente justiÍicado, ser publicada como edição extraordinária.

§ 3' As publicações na imprensa oficial eletrônica

deverão ter sua autenticidade e integralidades asseguradas por certificação digital

proveniente de autoridade certificadora integrante da lnfraestrutura de Chaves

públicas Brasileiras - lCp - Brasil.

§ 40 Considera-se como data de publicação o

primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação na imprensa oficial

eletrônica.

Att. 20 Competirá à Secretaria de Govemo a

formatação, diagramação, caracterÍsticas e afte gráfica final da lmprensa oficial

Eletrônica do Município de Mairiporã.

\ft. 30 Na primeira página de cada publicação, a

lmprensa Oficial Eletrônica do Município de Mairiporã conterá, obrigatoriamente:

I - o brasão do município;

ll - o título "lmprensa oficial Eletrônica do MunicÍpio

de Mairiporã";

3Direta de Inconstitucionalidade n" 2197728-20.2020.8.26.0000 -Voto n' 6974LHC
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lll - a leide instituição da imprensa oficialetetrônica;

lV - a data e o número da edição.

Att. 40 Serâo publicados na lmprensa Oficial
Eletrônica do Município de Mairiporã:

/ - os atos oficiais da administração pública direta e

indireta, de caráter normativo e ou não normativo;

// - os atos oficiais e institucionais dos conselhos e ou

das comissões municipais e das entidades do terceiro setor declaradas de utilidade
pública;

lll - atos oficiais e institucionais de quaisquer dos

enÍes federativos autorizados em virtude de contratos, convêniog consórcios ou
parcerias;

lV - matérias institucionais, com caráter normativo,

educativo ou de orientação social.

Art. 5o A responsabilidade pelo conteúdo do material

remetido à publicação e pelas atualizações de informações incumbirá ao ente, unidade

ou poder gue os produziu.

\ft. 60 Compete à Assessoria de lmprensa a
manutenção e o pleno funcionamento dos slsfemas informatizados, bem como a
responsabilidade pelas copias de segurança da imprensa oficial eletrônica, cujas
publicações, para fins de arquivamento, serão de guarda permanente.

Art. 70 A imprensa oficial eletrônica substituirá

integralmente, e para fodos os efeifos legais a versão impressa.

Paragrafo unico. A Prefeitura do Município de

Mairiporã deverá disponibilizar pelo menos um exemplar impresso da imprensa oficial

eletrÔnica, o qual ficará à disposigáo dos munícipes nas sedes dos Poderes Executivo

e Legi slativo Mu nicipal.

\ft. 9o Fica reservado ao Município de Mairiporã os
direitos autorais e de publicação da imprensa oficial eletrônica, ficando autorizada sua

impressão, no todo ou em parte, e vedada sua comercializaçáo.

Art. 10. As despesas com a execução desta lei

correrão à conta das dotações orçamentarias próprias.

Att. 11 . A presente lei poderá ser regulamentada por
decreto do Poder Executivo, no que couber.

Att.12. Esta lei entra em vigor na data de sua

4Direta de Inconstitucionalidade n'2197728-20.2020.g.26.0000 -voto n" 6974LHC



lo
fls.74

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIARIO

São Paulo

publicação, ficando expressamente revogada a Lei n.2.616, de 06/10/06'.

lnicialmente, verifica-se que o autor e o Presidente

da Câmara Municipal de Mairiporã aludiram a dispositivos da Lei Orgânica Municipal

para subsidiarem suas teses jurídicas, mas que tais regras não se aplicam ao controle

concentrado de constitucionalidade, que tem como parâmetro unicamente a

Constituição do Estado (arts. 125, § 2o, CF, e74,lY, e 90, da Constituição Estadual).

Nesse sentido, entendimento pacífico deste Órgão

Especial:

"PARAMETRO DE CONSI/TUCrcNALIDADE

Compatibilidade entre a Lei no 5.995, de 08.03.16, e a Lei Orgânica MunicÍpal.

lnadmissibilidade. Aplicação dos aftigos 125, § 20, da Constituição Federal, e 74, Vl,

da Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes. Não conheço da ação quanto

ao parâmetro apontado - LoM. AÇÃo DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei

n" 5.995, de 08 de março de 2016, dispondo'3obre a garantia de prioridade de vagas

em creches e esco/as públicas municipais, próximas de suas residências, para

crianças e adolescentes portadores de deficiência física e para os filhos de pessoas

também poftadoras de deficiência". lnadmissibilidade. Competência legislativa

privativa da União. lnocorrência. Matéria relativa à proteção à infância e à juventude.

ÁssunÍo de inÍeresse local. Lei se refere apenas a estabelecimentos municipais.

lnvalidação da norma não se justifica sob tal fundamento. Vício de iniciativa.

Ocorrência. Cabe, privativamente, ao Executivo a iniciativa legislativa de projetos que

inbrtiram na gestão administrativa. Precedentes. Desrespeito ao princípio

constitucional da'reserva de administração'. Precedentes do SIF. Afronta a preceitos

constitucionais (arÍs. 50; 4T, rnclsos ll, Xl, XIV e XIX; e 144 da Constituição Estadual).

Ação procedente, na pafte conhecida" (ADl n. 2196572-36.2016.8.26.0000, Rel. Des.

Evaristo dos Santos , j. 22.02.2017, g.n.).

Assim, a aludida crise de legalidade não autoriza o

exercício do controle abstrato, previsto apenas para aferição de situações

confi guradoras de inconstitucional idade direta.

Quanto ao mérito, afasta-se a alegada ofensa ao art.

25 da Constituição Estadual, pois é uníssono o entendimento de que a falta de

recursos orçamentários não causa a inconstitucionalidade de lei, senão sua ineficácia

no exercício financeiro respectivo à sua vigência: "1...) inclina-se a jurisprudência no

SIF no sentido de que a inobseruância por determinada lei das mencionadas

resÍrções constitucionais não induz à sua rnconstitucionalidade, impedindo apenas a

5Direta de Inconstitucionalidade n'2197728-20.2020.8.26.0000 -Voto n" 6974LHC
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sua execução no exercício financeiro respectivo" (STF, ADI 1.SBS-DF, Tribunal pleno,

Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 19-12-1g97, v.u., DJ 03_04_1g98, p.01).

Não obstante, o ato normativo ímpugnado realmente

se mostra inconstitucional em relação aos demais aspectos suscitados, pois seu
objeto versa questão eminentemente afeta à administração ordinária do Município,
tarefa que incumbe com exclusividade ao Chefe do Poder Executivo e insere-se na
reserva da Administração; não se coaduna, portanto, a Lei Municipal n. 3.Og4t2O2O
com o princípio da divisão funcional do poder (art. 50 da Constituição Estadual).

Com efeito, ressalvado o espírito benéfico da lei em
tela, os incisos ll, xlv e XlX, 'a', do art. 4l da carta Estadual, preveem que a edição
de atos típicos de governo e administração ordinária é matéria sujeita à reserva da
Administração; indubitável, de outro lado, que a criação e implantação de órgão
voltado à divulgação de informações oficiais do Município é matéria típica de gestão,
cuja iniciativa pertence unicamente ao chefe do poder Executivo.

Nesse sentido, confira-se recente julgado deste C.
Órgão Especial:

"Ação direta de inconstitucionalidade - Município de
Bom Jesus dos Perdões - Lei no 2.467, de 10 de dezembro de 201g, que,Dispõe
sobre: regulamenta o princípio da pubticidade contido no art. 37 da constituição e
contido no art.21 e parágrafos da tei 8.666/93 combinado com a lei 12.527/2011 que
dispõe soóre a divulgação dos atos públicos e dá outras providências, - Vício de
iniciativa - Limites do controle externo ultrapassados - Afronta ao princípio
constitucional da independência e harmonia dos Poderes. Viotação dos arÍÍgos
5o, 33, I a lv, 37 e 47, inciso tt, 144 e 150, todos da constituição Estadual - No que
se refere ao attigo 4o e §§ 10 e 20, a referida lei localdrspôs sobre matéria cuja
iniciativa não é reseruada ao chefe do Poder Executivo, tampouco se encontra na
reserva da Administração - Princípio da publÍcidade que deve ser obedecido por todos
os enÍes Federativos - lnconstitucionalidade dos mencionados dispositivos não
caracterizada - Precedentes do Supremo Tribunal Federale desÍe Colendo órgão
Especial - Artigo 25 da Constituição Estadual não viotado - Ação julgada parciatmente
procedente, para declarar a inconstitucionatidade dos artigos 7o, 2o e 30, e §3o do
artigo 40, da Lei no 2.467, de 10 de dezembro de 201g, do Município de Bom Jesus
dos Perdões" (ADl n. 2064774-10.2020.g.26.0000, Rel. Des. Ademir Benedito, j.
27.01.2021, g.n.).

E ainda:

6
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"Ação direta de inconstitucionalidade - Lei 1/2014'

do Município de Satto Grande, a determinar a publicação de Íodos os aÍos oficiais na

lmprensa oficial, inclusive contratos administrativos - Quando não, não havendo

lmprensa Oficial, a afixação na Prefeitura e na Câmara, para que esÍa possa exercer a

necessária fiscalização sobre e/es - tngerência indevida na forma de administrar

do Município - Ação procedente, para decretar a itegalidade do diploma legal em

exame" (ADl n. 2004411-33.2015.8.26.0000, Rel. Des. Luiz Ambra, i. 27.05.2015'

g.n.).

Confira-se, em arremate, trecho do parecer da douta

procuradoria-Geral de Justiça: "Sem embargo da reserua de iniciativa legislativa,

também decorre do princípio da divisão funcionat do poder a reserua da Administração

Pública, pois compete ao Poder Executivo o exercício de sua direção superior, a

pratica de aÍos de administração típica e ordinaria e a disciplina de sua organização e

de seu funcionamento (art. 47, ll, XIV e XlX, a, da Constituição Estadual)'

A instituição de orgãos desÍrnados à execução de

políticas púbticas, executados direta ou indiretamente pelo Poder Público, e, enfim, da

organização e funcionamento da Administração Publica (quando não houver aumento

de dispêndio publico), srtua-se no domínio da reserua da Administração, espaço

conferido com exclusividade ao Chefe do Poder Executivo no âmbito de seu poder

normativo imune a interferências do Poder Legislativo, e que se radica na gestão

ordinaria dos negÓcios públicos, como se infere dos ads. 5o e 47, ll, xlv e Xlx, a, da

constituição Estadual, aplicáveis na esfera municipal por força de seu art. 144 e do

art. 29, caput, da Constituição Federal.

A Constituição Pautista prevê, em seu art' 47,

competência privativa do Chefe do Poder Executivo. O disposlfivo consagra a

atribuição de governo, traçando suas competências proprias de administração e

gesÍão que compõem a denominada reserua de Administração, pois veiculam matérias

de sua alçada exclusiva, imunes à interferência do Poder Legislativo.

A atínea a do inciso XX desse art' 47 fornece ao

Chefe do poder Executivo a prerrogativa de dispor mediante decreto soÔre

"organização e funcionamento da administração estadual, quando não implicar

aumento de despes a, nem criação ou extinção de orgãos pÚblicos", em preceito

semelhante ao art. 84, Vt, a, da Constituição Federat. Por sua Vez, os lnclsos ll e XIV

estabelecem competirlhe o exercício da direção superior da administração e a prática

dos demais aÍos de administração, nos timites da competência do Poder Executivo,

7Direta de Inconstitucionalidade f 2197728-20.2020.8.26.0000 -voto n' 6974LHC
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enraizando-se no art' 84' ll' da Constituição de 1988' 
e criacão de órgã

Corroborando essa tese' a criação de órgãos e

reservadaàiniciativategistatívaexclusivadoChefedoPoderExecutivoporse

incluírem na gestão orçamentária e comporem o orçamento anual ut art, 174, lll, § 40,

l,daConstituiçãoEstadual,residindo,aí,outrainconstitucionalidade,àluzdacausa

depedirabertaquevigoranocontenciosoobjetivodeconstitucionalidade.ApropÓsito,

nesÍeaspedoorçamentário,frisoqueoarÍ'176,l,daConstituiçãoEstadual,invocado

peloautor,sequereaplicavelaocaso,versandoexclusivamentesobreprogramas,

projetoseatividades,enãopropriamentesobreainstituiçãodeorgãosnoâmbitodo

ente potítico, hipÓtese tratada neste feito'

Ora' a iniciativa parlamentar da tei tocal é

incompatívelcomosarÚs'5o'24'§2o'2'47'll'Xl'XlV'XX'a'e174'lll'§40'1'da
ConstituiçãoEstadual,porquecriouÓrgãonoâmbitomunicipatedisciptinoudeforma

minudenteassuascompetêncjaseaformapetaqualseráexercida(arts,1o,30,40ê

r'),bemcomo'";;;;'^o'"i"i,'i;!'lil"l;n:::,",-;,:;T:@rts2'e6')

t"l
Afiás' necessário destacar a incidência' a contrario

sensu, da Íese cunhada no Tema g1T de repercussão gerar, afinar a tei questionada

tratou da estrutura e da atribuição de orgão da Administração'00"""'^''^' 
^"

Observo que nem há de se aproveitar' ainda' a lei

como válida apenas em relação ao Poder Legislativo porque, como é sabido, sua

organizaçãonãoématériadelei,senãoderesolução,atonormativoquenãoconta

comaparticipaçãodoChefedoPoderExecutivoemseuprocessoprodutivo,,.
ComoSeVê,éinegávelqueotextolegalimpugnado

éincompatívelcomodispostonosarts.So,24,§2o,2,47,ll,XlVeXlX,..a',e144,da

constituição do Estado de sáo paulo, de modo que a procedência do pedido é

irrecusável.Anteoexposto,julga-seprocedenteaaçãopara
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Fíca cessada a executoriedade do Leí MunícípaL ne 3.094, de 22 de

obríL de 2020, que Instítui a Imprensa OfíciaL do l4unicípío de
Maíríporõ, como neio oficíaL de comunicaçõo, pubLícídade e dívuLgaçõo

dos atos dos Poderes Executivo e LegísLatívo e da outras
provídências,

0 Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã,
Veneadon Ricardo Messias Barbosa, no uso de suas atribuições, e de acordo
com o disposto no incÍso IV do art. 26 da Lei Orgânica e na alÍnea '(h" do
inciso II do ant. 21 do Regimento Intenno, promulga o seguinte DECRETO

LEGISLATIVO:

Art.le Fica cessada a executoriedade da Lei
Municipal pe 3.O94, de 22 de abril de 202O, que Institui a Impnensa
Oficial do MunicÍpio de Mainiponã, como meio oficial de comunicação,
publicidade e divulgação dos atos dos Podenes Executivo e Legislativo
e dá outnas pnovidências, em vÍntude da pnocedência da Ação Dineta de
Inconstitucionalidade ne 2L97728-20,2@20,8.26.@OO@.

Parágrafo único. Em consequência do disposto no
coput do art. 1e, fica supnimida a eficácia do mencionado dispositivo Iegal.

Art. 2e Este decneto legislativo entna em vigor na
data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contnánio.

Plenánio "27 de Manço", 20 de abnil de 2@21,.

MESSI BARBOSA

Presid

Registnado e publicado na Secnetania da Câmana Municipal de Mainiporã, aos
22 de abnil de 2O2t.

J- ' Eo- -??--Íc-MARrA TSABEL mnzzrllf õosta

Diretora Administrativa

losÉ ?ÉREIRA DE CARVALHO

Diretor lurÍdico


