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OÍÍcio n.e 3106-0/202í -csrs
Direta de lnconstitucionalidade ne 2289675-58.2020.8.26.0000 (DIGITAL)

Senhor Presidente,

A Íim de instruir os autos de Direta de lnconstitucionalidade em epígrafe, requisito a
Vossa Excelência as necessárias inÍormações, no prazo legal.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de estima e
distinta consideração.

-:,r.ê-
--+ÉLBP*

Ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de
Mariporã - SP
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Comunico, outrossim, que a íntegra dos autos do processo eletrônico encontra-se
Cispcníve! no endereçc http://esaj.tjsp.jus.bí . Senha de acesso: vsvqpg
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F

OÍício n.e 31 06-Oi2021 -csrs
Direta de lnconstitucionalidade n, 2289675-58.2020.B.26.OOOO (DtcITAL)

\, Senhor Presidente,

A Íim de instruir os autos de Direta de lnconstitucionalidade em epígraÍe, requisito a
Vossa Excelência as necessárias inÍormações, no prazo legal.

comunico, outrossim, que a íntegra dos autos do processo eretrônico encontra-se
disponível no endereço http/esaj.tjsp.jus.br . Senha de acesso: vsvqpg

Aproveito a oportunidade para renovar a vossa Excerência protestos de estima e
distinta consideração.

Ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de
Mariporã - SP

1t1
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Estado de São Paulo

EXCELENTÍSSTVTO

FRNCISCO CÀSCONI

DOUTOR DESEMBÀRGADOR

DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE
SENHOR

RELATOR

JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP'

o PRESIDENTE DA ICIP D P l

qualificado nos autos da I T T U

que lhe move T IP poÍ seu Diretor

Jurídico, vcm, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, considerando o r'

despacho que intimou este a toma r conhccimento e apÍescntar informaçõcs, expof e

requeÍer o que segue:

OSA

SetratadeAçãodirctadcinconstitucionalidadeajúzadapeloPtefcrto^I{unicipaldc
tiarnporà em facc dcste Presidente' coÍrtÍa Lci Nlunicipal 

",t?::l:y.:.' 
de truciauva

.rrrl^àentar. que dispõe sobre a criaçào do "Progtama de Incentrvo a ( ulturâ -
l-i".-^ t,jrl".unt" "- bui.,o, e pÍaçâs do município dc Mairiporã"'

D o E C DO o tE IS RS B TO

A Câmara Municipal popularmente conhecida como Câmara de Vereadores é o órgão

responsável pelo e"eriício do Poder lrgislativo no Município'

Nessesentido,sereúnemdeacordocomodrspostonaLeiOrgânicadoMunicípio'
para promover o exercício de suas funções'

I
E

l

Processo: 2289675-58.2020'8'26'0000

DO MÉRITO

C âmara fuÍunictp of fe WÍ airtp orã't\ 
/
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Câ.mora guLunicipat [e gvlairipo
Estado de São Paulo

Em consonância com os arigos 29 a31. da Constituição Federal são competências da

Câmara de Vere adores: elabotar a Lei Orgânica do Municipio; frscalizar e iulgat
as contas do Executivol legislar sobte assuntos de interesse local.

Â Carta Magna no arttgo 29,Inciso IV, estabelece que o número de integtantes na

Càrnara deva ser proporcional à população do município. Gatante também no Inciso
VII do artigo 29 a inviolabüdade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos
no exercício do mandato e na circunscrição do município.

À primeira atribúção do Vereador que merece destaque é a função de representar. O
Yereador é responsável por buscar no seio da sociedade as preocupações
coletivas trazendo para o debate na Câmara questões relacionadas à segurança
pública, sâneamento, ümpeza, educação, saúde, agricultura, meio ambiente,
entre ouros temas de interesse comum.

C)utra importantc atribüção do \rercador que mcÍece também destaquc é a função dc

legislar. No modclo constitucional brasileiro, é competentc para iniciar proietc,s dc Lei
no âmbito \Iunicipal o \rereador, bem como o Prcfcito.

DA COMPETÊNCTE EM CON DEACORDo COMALEI

§,,

ORGÂNICA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

SEÇÃO II

"DAS ATRIBUIçÕES CONJUNTÂS DA CÂMARÂ
MUNICIPALE PREFEITO

I - âs previstas nos ârtigos 30, 145,165 e 182 da Constituição
Federal e 19 da Constituição Estadual;

ll - attoizat ou aprovar convênios, acordos ou contratos de
que resultem pata o Município encargos não previstos na
lei orçamentária;

2
I

Ârtigo 8". - Cabe à Cãmara Municipal, com a sanção do
Prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do
Município e especialmente:
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Estado de São Paulo

III - deümitar o Perímetro urbanol

IY - dar nome aos próprios, vias e logradouros públicos'

assim como modificá-los'"

Conforme se observa o Ârrigo 8" da 6i Orgânica Municipal, a competênciâ NÃO E

PRIYATIVA DO PREFEITO MI.INTCIPAL.

Câmara gvlunicipaf fe futairtporry'

,\ssim, cstá cc1úvocada a tcse da inicial ao aduzir que a compctôncia para lcgslar

sobrc o assunto seria privativa do exccutivo, pois, resta clato quc há intercssc local'

haia vista o intúto de proteger o povo desta cidade'

E P IA T I
MUNICIPAL 3.936/2020

Certo é que o S'IF - Supremo f'ribunal Federal iá se manifesto]--1ti::-"- dttt'
entcndimento, e âo quc -.'pu.... está bem claro, inciusive já com REPER(IUSSÃO

GIIRAL - Recutso Extraordinário 878.911'

c) <iue ir-rclusive mc paÍecc bem claro que os legisladores municipais não podcm é

alterar ou criar a estrutura, ou 2 atribuição dos órgãos da l\dministração Pública

Nlunicipal, bcm como ttatar do rcgimc iurídico dos servidores públicos'

descrito:

"...no mérito, pela rcafrtmação da fwispntdência desta

corte no sentido de que não usutPta a comPetência ptivativa do chefe do
poder Executivo lei qie, embora crie despesa paÍa a Administração Púbüca,

não tata da sua estrutuÍa ou da atribuição de seus ótgãos nem do reg'ime

iurídico de seruidores públicos (art. 61, § 1", il, a' c e e, da Constituição

Federal).'

3

-

l:

Há murto venho estudando acerca da consütucionalidadc ou inconstitucionalidadc de

lei do Po<ler Legislativo que oneÍâ ou nâo a municipalidade'

Como então disse o nobre MinisUo Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário acima
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C âmora %.unictp af [e Tvt-oiriporãt'
Estado de São Paulo

Exec

oe ntppncussÃo csner

nsPencussÃo GERAL No REcuRSo
oxrm,onotruínto coM AGRAVO 878.911 RIO DE IANEIRO
RETL:TOR : MrN. GTLMAR MENDES RECTE.( f ) ', cA'tutaRA

MUNrcrPÁL DO RrO DEIÁNEIRO ÁDV(A / S ) :rosÉ LaE glyMaA
MINC BAUMFELD E OaTRO ( A / S ) RECDO'( A / S ) : P.REFEITO DO

ttuNtcÍpto Do Rro DEIANETRo ADV.(A / s ) : ANDRE TosrES
"Recurso exttaordinátio coln agravo' Repercussão getal' 2'

Ação Dircta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município

aà nio de Janeiro, rnstalação de câmens de monitoramento eÍn escolas e

cercanias. 3. fnconstitucioÁafidade fotmal. Vício de iniciativa. Competência

PÍ|vativa do Poder Executivo municiPal, a u
bora e

ou

t2

u
usa

dos
us
5.R aÍlo uido.'

^/)

DA MPORTÂNcn ALEI " 3.936/ 020 OM ICÍPIO DE
MÂIRIPORÂ

No Brasil, o houve um tempo em que o cinema era, tal como o circo, arte popular'

com âcesso fácil a todos os cidadãos.

Hojc predorninam apenas os cinemas com salas de proieção eqúpadas com polüonas

. ár.r-.orrdi.ionadàs, o que, consequentemente, elevou o valor do ingtesso'

restringindo seu âceso apeflâs a uma pequena parcela da sociedade'

Estc program a levarâ as telonâs pâra pfaças e outÍos espaços públicos de. nossa

cidadô, pãssibütando que todos ienham acesso a esse espeúculo-, especialmente

aqueles ,1r. .rrr.r.^ tiveram a opornrnidade de assistir a um Êlme em sala de cinema'

4r

t

Àinda quc a reíeida Lei 3.936/2020, de autoria do Vereador Juvenildo.de _Oliveta
Dantas, não esteia onerando os coftes públicos, vale a menção do Recurso

Extraordinário com Âgravo, em que o Rélator Ministro Gilmar Mcndes, iulgou

repercussão geral neste sentido:
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DOS PEDIDOS

Face ao cxposto, requer scja JULGADA IMPROCEDENTE â presentc Âção dircta
de Incon
vigentc.

stitucionaüdade, rüna vez que em nada fere a Constituição e legislação

-,&

T
I

Nestes termos,

Pede e espera deferimento.

Maidpotã, 30 de setembro de 2021.

JOSÉ APARECIDO PEREIRA DE CÂRYÂLHO
oAB/SP 89.7e1
Diretor Jurídico
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
F],STADO DE SÀO PAUiO
PODERJUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO

PETICIONAMENTO INTERMEDIARIA - SEGUNDO GRAU

Dados Básicos
SeçÕes/Subseções:
Processo:
Classe do Processo:

Data/Hora:

Partes
Solicitante:

Solicitante:

Solicitante:

Documentos
Petição:

Documento 1 :

Tribunal de Justiça
22896755820208260000
Petiçôes Diversas

0611012021 15:13:55

Prefeito do MunicíPio de
Mariporã
Presidente da Câmara
Municipal de MariPorã

CÂMARA MUNICIPAL DE
MAIRIPORÃ

PetiÇao lnformações -
228'0675 - Cinema ltinerante -
1-5.pdÍ
Ato da Mesa 40 - 1.Pdf
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isabel

De:

Enviado em:
Pâra:

Assunto:
Anexos:

elizabeth.silva@mairipora.sp.leg.br
quinta-feira, 24 de março de 2022 11:01

administrativo
acórdão adin lei 3.936/2020

2?8967 5 - 58.?020.8.26.0000.Pdf

Bom dia Dra.,

Segue Acórdão, não sei se este já tinha te enviado se sim, favor desconsiderar'

Atenciosamente,

1



ilE TRIBUNALDE JUSTIÇA
oncÃo ESPECIAL

PoDER ruotctÁnlo
São Paulo

ACORDAO

Vistos, relatados e discutidos estes

Inconstitucionalidade no 2289675-58.2020.8.26.0000,

Paulo, em que é autor PREFEITO OO wUtttCÍptO

pRESTDENTE oe cÂNnRn MUNIcIpAL oe NRnIpoú.

Registro : 2O22.OOOOL9567 7

autos do Direta de

da Comarca de São

or laeupoú, é réu

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores

RICARDO ANAFE (Presidente), ADEMIR BENEDITO, CAMPOS MELLO, VIANNA

corRIM, rÁsto couvÊn, MATHEUS FoNTES, CRISTINA zuccHl, IACoB

VALENTE, JAMES SIANO, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,

LUCIANA BRESCIANI, ELcIo rRUtILLo, LUIS FERNANDo ruIsnt, oÉcto

NOTARANGELI, ]ARBAS GOMES, AROLDO VIOfiI, GUILHERME G. STRENGER.

FERNANDo ToRRES GARCIA, xAVIER DE AeuINo, onMtÃo coGAN, MoAcIR

PERES. FERREIRA RODRIGUES E EVARISTO DOS SANTOS,

São Paulo, 16 de março de 2022.

FRANCISCO CASCONI
RELATOR

Assinatura Etetrônica

,'l lo
Ãs. 105" /

^2"()

ACORDAM, em órgão Especial do Tribunal de Justiça de São

Paulo, proferir a seguinte decisão: 'IULGARAM a nçÃO PROCEDENTE EM

PARTE. V.U.", de contormidade com o voto do Relator, que integra este

acórdão.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
oRCÀO ESPECIAL

PoDER ruprctÁRto
São Paulo

lçÃo DTRETA DE rNcoNsrrrucroNALrDADE
22A9 67 5 -5A.20 20.8. 26. OOOO

COMARCA: SÃO PAUIO
auToR: PREFEITO OO tlUl{rcÍpro oe uarnrponÃ
nÉu: pRESTDENTE DA cÂMeRA MUNTCTPAL

MAIRIPORÃ

voTo No 37.O37

No

DE

eçÃo ornerl DE rNcoNsrrrucroNALrDADE LEr No

3.936, DE tB DE Acosro DE 2o2o, oo l,tuttlcÍpto oe

nlrnrponÃ/sp, euE 'orspõe soBRE A cnrlçÃo oo

pRoGRAMA DE rNcENTrvo À culrune cTNEMA

TTTNERANTE EM BArRRos E PRAçAS oo uulrcÍpro oe

ulrnrponÃ' LEr DE rlrcrATrvA PARLAMENTAR

CoNFoRMTDADE, NA essÊtcla, Aos ARTrGos. 50, 24,

gzo, 47, rNcrsos rr, xr, xrv e xtx, atÍleA 'A', DA

corsrrrurçÃo Do EsrADo oe sÃo paulo vÍcro oe

rNrcrATrvA xÃo canncrERrzADo, Pors A NoRMA

rMpucNADA rÃo vensa soBRE A EsrRuruRA ou

oneanrzaçÃo oe óneÃos Do ExEcurrvo ou REGTME

lunÍorco Dos sERvrDones pÚglrcos - TEsE FTXADA EÍvr

nepencussÃo GERAL No Âmgrro Do c. srF TEMA No

9r7 ARE. g78.911/RJ - ExpnessÃo'com artectoÊncta

ItÍtrml DE SETE DrAs', PREvrsrA No 'CAPUT'ARTrco 20,

BEM couo orseosrções coNTrDAs No ARTTGo 30 E

plnÁenaros DA LEr TMPUGNADA, PoRÉM, QUE

TNGRESSAM No cAmpo DA RESERvA DA ADMrnrsrmçÃo

- rxvrÁvel a rrsrrrurçÃo DA FoRMA DE cUMPRTMENTo

n7
fls.fi{ 7

K
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ilE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ORGÃO ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

OU EXECUçÃO DO PROGRAMA CRIADO AUSÊNCIA DE

pREvrsÃo oRçAMENTÁRrA QUE, PoR sr só, nÃo reu o

CONDÃO DE ATRIBUIR INCONSTITUCIONALIDADE À LEI

PRECEOENTES DO C. STF PRETENSÃO PARCIALMENTE

PROCE DENTE.

Ação de inconstituclonalidade voltada contra Lei no

3.936, de 1B de agosto de 2020, do Município de Mairiporã/SP,

que "dispõe sobre a criação do Programa de Incentivo à Cultura

- Cinema ltinerante em bairros e praças do Município de

Mairiporã".

Em síntese, delineada causa petendí repousa na

alegada ofensa ao princípio da independência dos poderes,

fundamentada em vício de iniciativa do ato impugnado, que teve

gênese no parlamento local. Aponta-se, também, vício material

pela ausência de indicação de fonte de custeio para as despesas

públicas, violando, portanto, artigos 50,24, §20, item 2,25,47,
II, XI e XIV, XIX, alÍnea 'a', 144 e 176, inciso I, da Constituição

Estadual,

Noticiado o falecimento do Prefeito Municipal

Maíriporã (fls. 42/44), a representação processual

regularizada a fls. 59/61.

de

foi

Citado, o Procurador-Geral do Estado deixou

transcorrer in atbis o prazo para manifestação (fls. 52 e 80).

&

A pretensão liminar restou indeferida pela decisão

lançada a fls. 36/37.
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oRcÃo ESPECIAL
PoDERruorctÁRro

São Paulo

Sobrevieram informações da Câmara Municipal

Mairiporã/SP defendendo ser legítima a gênese do

impugnado no Parlamento local (fls. 84/88).

de

ato

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer

encartado às fls. 94/t00, opinou pela parcial procedência do

pedido, com reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo
3o da lei sindicada.

A presente ação direta tem como objetivo declarar a

nulidade da Lei no 3.936, de 18 de agosto de2020, do Município

de Mairiporã/SP, que "dispõe sobre a criação do Programa de

Incentivo à Cultura Cinema ltinerante em bairros e praças do

Município de Mairiporã" (fls. 15), ostentando o seguinte teor,
verbis:

"Art, 1o Fica criado no Município de Mairiporã o 'Programa de

Incentivo à Cultura - Cinema ltinerante', onde serão exibidos,

de forma gratuita, filmes e/ou documentários à população local.

§10 A exibição dos filmes e/ou documentários deverão ocorrer

sempre em locais públicos, preferencialmente em ambientes

abertos e de fácÍl acesso ao público, como as praças, escolas,

quadras poliesportivas, parques e afins.

§2o Os filmes deverão ser preferencialmente nacionais e com

censura livre.

Art.2o O acesso âs projeções deverá ser gratuito e divulgado

com antecedência mínima de set dias, pelos meios que o Poder

Executivo estipular,
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É o Relatório.
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ilE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ORGÃO ESPECIAL

PODER JUDICIARIO
São Paulo

Art. 30 o Poder Executivo poderá firmar convênios e parcerias

com oNG's, empresas privadas e associações de bairros com

intuito de incentivar e divulgar o programa.

§2o Fica vedada às empresas privadas patrocinadoras do evento

a comerciatização ou divulgação de bebidas alcoólicas durante

as exibições.

Art. 4o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."

Registra-se, ab initio, no âmbito estadual limitado o

controle concentrado de constitucionalidade - à luz do art. 125,

§20, da Constituição da República. Análise da conformação do

ato normativo impugnado tem como parâmetro dispositivos da

Constituição Bandeirante e, salvo exceções, inviável

pronunciamento sobre eventuais violações à Constituição da

República sob pena, inclusive, de usurpação de competência

própria do Supremo Tríbunal Federall. Incabível, assim,

pronunciamento sobre ofensa a dispositivos da Lei Orgânica

Municipal.

A despeito da competência do Município para legislar

sobre tema de interesse eminentemente local (art. 30, inciso I,

da Constituição da República), o ato legislativo municipal deve

guardar obrigatória compatibilidade vertical com aqueles que lhe

1 Exceção refere-se às normas previstas na Constituição da República de
reproduÇão obrigatória pelos Estados, situação em que é permitido à Corte
local utilizar-se do parâmetro constitucional federal, conforme recente
entendimento adotado pela Corte Suprema em regime de repercussão geral
(STF. Plenário. Recurso Extraordinário no 650898-RS, Rel. originário Min.
Marco Aurélio, Rel. para acórdão f4in. Roberto Barroso, julgado em 01 de
fevereiro de 2017, repercussão geral).

§10 As empresas privadas poderão patrocinar os eventos

custeando suas despesas, ou, ainda, através da distribuição de

brindes.
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PODER ruDICIÁRIO
São Paulo

servem de parâmetro aspecto substancial, ou nomoestática

constitucional , sem prejuízo do rigor e estrita observância ao

processo legislativo que o antecedeu aspecto formal do ato, ou

nomodinâmica constitucional como forma de efetiva, segura e

integral inserção no ordenamento jurídico.

A Constituição da República adotou em seu artigo 61

sistema dinâmico de iniciativa das Leis (fase inicial do processo

legislativo), conferindo legítimidade ordinária a sujeitos diversos

e determinados. Todavia, o §10 do mesmo dispositivo excepciona

a regra geral, dispondo sobre matérias específicas que estão

sujeitas à iniciativa legislativa orivativa do Chefe do Executivo,

as quais devem ser interpretadas em caráter restrito por opção

político-normativa.

Trata-se de norma vinculada ao princípio da simetria,

cujo conteúdo deve ser observado nas respectivas Constituições

dos Estados-Membros (art, 25 da Constituição da República),

bem como nas próprias Leis Orgânicas dos Municípios do Estado

de São Paulo, Tal interpretação é extraída do art. L44 da

ConstituÍção do Estado, cuja redação literal se segue:

Municípios, com autonomia política, legislativa,

administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica,

atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e

nesta Constituição."

Supramencionado artigo 61, §10, da Constituição da

República, em observância ao princípio da simetria

constitucional, está consubstanciado no art. 24, §2o, da

Constituição do Estado de São Paulo, onde elencadas as

iniciativas normativas exclusivas do Governador do Estado.

s'
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Em termos de competência

organizacional, disciplinadas no artigo 47 da

inicial aponta ofensa aos seguintes incisos:

ad m in istrativo-

Carta Paulista, a

"Artigo 47 - Compete privativamente ao Governador, além de
outras atribuições previstas nesta Constituição :

(...)
II - exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção

superior da administração estadual ;
(...)
XI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos
nesta Constituição;

XIV - praticar os demais atos de administração, nos lÍmites da

competência do Executivo;

XU dispor, mediante decreto, sobre:

a) organização e funcionamento da administração estaduat,
quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou
extinção de órgãos públicos"

Conforme julgamento plenário do Supremo Tribunal
Federal, "Tema 917" (ARE 878.911/RJ), sedimentou-se
entendimento de que há vício de iniciativa de Lei, em decorrência
de interferência entre Poderes, na hipótese de propositura por
parlamentar local, apenas quando a norma tratar (i) da estrutura
ou atribuição de órgãos do Executivo, ou ainda, (ii) dispuser
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Pois bem. Conforme se afere dos autos, o projeto de
Lei no 296/2020, que deu gênese à norma impugnada, é de

origem parlamentar (fls. 17/19). Todavia, na essência, a matéria
regulada em seu teor não se encontra entre aquelas inseridas
na reserva da Administração, afastando-se assim a alegação de

vício de in iciativa.
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sobre o regime jurídico dos servidores públicos. Nesse sentido:

"Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral, 2. Ação

Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do

Município do Rio de laneiro. Instalação de câmeras de

monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade

formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder

Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurPa a
competência privativa do chefe do Poder Executivo lei
que, embora crie despesa para a Administração Pública,

não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus

órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4'

Repercussão geral reconhecida com reafirmação da

jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido."

(STF. Tribunal Pleno. Repercussão Geral no Recurso

Extraordinário com Agravo no 878.911/RJ, rel. Min.

GILMAR MENDES, i. em 29 de setembro de 2016,

destacado).

Portanto, a Lei no 3.936, de 18 de agosto de 2020,

do Município de Mairiporã/SP, ao dispor sobre a criação do

"Programa de Inventivo à Cultura - Cinema Itinerante" naquela

Urbe, evidentemente não envolve matéria cuja iniciatíva

legislativa é reservada ao Chefe do Executivo, na medida em que

não trata da estrutura da Administração ou da atribuição de seus

órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos, cuidando

apenas da instituição de programa municipal de vertente

cultural. Assim, ausente qualquer violação aos artigos 50 e 47,

incisos II, XI, XIV e XIX, alínea 'a', da Constituição Estadual.

Excepcionam-se dessa conclusão, todavia, a

expressão "com antecedência mínima de sete dias" do caput do

artigo 20, bem como disposição contida no artigo 30, da Lei no

3.936, de 18 de agosto de 2020, do Município de Mairiporã/SP,
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que efetivamente abalam a reserva da administração.

Isto porque, a expressão em referência contida no

caput do artigo 2o estabelece regra de parâmetro temporal a ser

compulsoriamente observada pela Administração, ingressando

em tema próprio de organização administrativa, o que implica

violação à separação dos Poderes. Trata-se de modus operandi

acerca da forma em que se dará a publicação das projeções,

tema infenso à iniciativa do Legislativo local.

Já no tocante ao artigo 30, o dispositivo também

traça forma de execução e cumprimento da obrigação criada na

lei, vinculando o meio de prestação e atuação do Poder

Executivo, instituindo-lhe determinações em afronta à separação

dos poderes ao dispor sobre a prática de atos de gestão e

direção superior. Tais pontos foram bem destacados no parecer

ministerial de fls. 941100, verbis:

"Parece-me, em tinha de princípio, que, atendendo-se à

natureza e à extensão da divisão funcional do poder, é

lícito ao Poder Legislativo assim como ao Poder Executivo

pelos instrumentos normativos à sua disposição instituir

políticas públicas desde que não tangencie o núcleo da

reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder

Executivo (organização e funcionamento da Administração;

atribuição de competências a órgãos do Poder Executivo com

geração de despesas; servidores públicos e seu regime iurídico
etc.) ou da reserva da Administração (direção superior das

atividades administrativas; organização e funcionamento da

Administração; atribuição de competências a órgãos do Poder

Executivo sem geração de despesas; prática de atos da

Administração etc.), como deflui das premissas do iulgamento
em repercussão geral (Íema 977), considerando o caráter

excepcional e restrito das reservas apontadas, de tal sorte

{
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que nessa empresa poderá valer-se de diretrizes, normas gerais

etc.

Em outras palavras, ao Poder Legislativo será consentido

estabelecer o que (o Poder Executivo) pode ou deve fazer,
mas não como fazê4o, porque, salvo competências

constitucionalmente vinculadas, remanesce ao Poder Executivo,

como órgão de governo, a escolha dos meios de
cumprimento das obrigações fixadas pelo Partamento, e

que se rende ao âmbito de sua discricionariedade (escolhas,

opções, alternativas) simples ou técnica - à luz da realidade
e da possibilidade da medida dos recursos (humanos,

materiais) disponíveis, da influência da técnica, da ciência e
da tecnologia, das condicionantes do ordenamento
jurídico inteiro, e dos aspectos econômicos, financeiros e
orçamentários,
Assim sendo, soa coerente com esse discurso que ao Poder

Legislatívo será lícito inscrever em regra jurídica programa
de incentivo à cultura, mas, não determinar ao Poder
Executivo a implementação de mecanismos para sua
eÍetivação, a menos que se trate, em linha de princípio, de

co m petê n ci a con stitu ci o na I vi n cu I a d a.

No caso em exame, o caput do art, 10 cria Programa de

Incentivo à Cultura - Cinema ltinerante", não tangenciando o
núcleo da reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo ou

da reserva da Administração.

O art, 20, do mesmo modo, deixa a critério do Poder Executivo

os meios de divulgação do acesso às projeções.

Observo que nada há na lei impugnada previsão de quem irá

exibir os filmes ou que serão exibidos em bens públicos, de

modo que não há interferência do Poder LegÍslativo na

administração superior e de sua organização e funcionamento.

Contudo, a norma contestada cujo mérito é inegável

contém,

precipuamente no art 30, prescrições que invadem a reserva da

administração, campo reservado ao Poder Executivo.

Penso, por isso mesmo, e com a devida vênia de ilustres

entendimentos contrários, que ao autorizar o Poder

-N
ô
,o
Nc!oN
(,o
N
Eo
o
l

oc
o!
§
q)

€
z
o
O
U)

o
o
z
o
f-z
ooa
oz
t
l!
o
o-
q)

q)

E

.9)o
o
!
o
C

o
o
,E
c')
o
oD
,a
o-

.o
o
c
o
E

oE
o



as. ttslb
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ra Wí-un
.ORGAO P

São Paulo
dffipord

Esta[o [e Sao Qaufo
Executivo a firmar convêniôs éom bessoas jurídicas de

direito privado, o legislador municipal invadiu as esferas de

competências constitucionais do Poder Executivo e sua

respectiva chefia, afrontando a cláusula de separação de

poderes, pois lhe subtraiu a prerrogativa de eleger a forma pela

qual concretizar o comando contido na lei,

Destarte, o art. go da lei impugnada é incompatível com os arts'

50, 24, § 20, 2, e 47, II, XIV e XIX, a, da Constituição Estadual"'

Por fim, tenho que a norma impugnada não padece

do vício de inconstitucionalidade por inexistir previsão das fontes

de custeio, pois sequer impõe despesas imediatas ao Poder

Executivo. Outrossim, consonante posicionamento adotado pelo

C. Supremo Tribunal Federal (ADI 3599/DF, rel. Min. Gilmar

Ferreira Mendes), adota-se a tese de que este fato, por si só,

não é capaz de macular a validade da norma, tendo como

consequência sua inexequ ibilidade para o mesmo exercício

financeiro no qual foi promulgada' É o que se depreende da

ementa a seguir:

"Ação Direta de Inconstitucionalidade Lei n' 8.575/2016, de

iniciativa parlamentar, do Município de )undiaí, que dispõe sobre

a realizaÇão, nos espaços públicos do município, de obras

fotográficas ou de quaisquer processos análogos, desde que não

haja necessidade de segurança e de interdição dos locais

escothidos, casos em que será necessária a prévia autorização

do órgão competente - Usurpação de atribuição pertinente à

atividade privativa do Executivo, pelo Legislativo, não

configurada - Inteligência dos artigos 50, parágrafo 10, 24,

parágrafo 20, alíneas 1 e 2, 47, incisos II, XIV e XIX, 111 e 144

da Constituição Estadual da Constituição Estadual Ausência,

por outro lado, de afronta ao artigo 25 da Constituição
Bandeirante, pois a falta de referência à dotação

orçamentária impede, eventualmente, a exequibilidade da

norma no exercício em que editada. Ação direta julgada
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São Paulo
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improcedente."
(TJlsP. órgão Espêcial. Ação Diretâ de

Inconstitucionalidade no 22L5223-19.2O16.8.26.OOOO,

ret, Des. SÉnCfO RUI, i. em 15 de março de 2OL7,

destacado).

Meu voto, portanto, julga parcialmente procedente a

pretensão para declarar a inconstitucionalidade da expressão

"com antecedência mínima de sete dias" do caput do artigo 20,

bem como do artigo 30, da Lei no 3.936, de 18 de agosto de

202Q, do Municípío de Mairiporã/SP.

Des. FRANCISCO CASCONI

Relator
Assinatura Eletrônica
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Câmara fuí-unicipat [e %ornporã
Estafo fe São cPaufo

Fica cessada a executoriedade da expressão
"com antecedência mínima de sete dias"
constante do caput do art. 2" e o art. 3" da Lei
no 3.936, de 2020, que Dispõe sobre a criação
do "Programa de lncentivo à Cultura - Cinema
Itinerante em bairros e praças do Município de
Mairiporã" e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã, Vereador Ricardo Messias
Barbosa, no uso de suas atribuições, e de acordo com o disposto no inciso lV do art.26 da lei
orgânica e na alínea "h" do inciso ll do art. 2í do Regimento lnterno, promulga o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO:

AÉ. 1o Fica cessada a executoriedade da expressão "com antecedência mínima de
sete dias" constante do caput do art. 20, bem como o art. 30 da Lei Municipal no 3.936, de 18
de agosto de 2020, que Dr.spôe sobre a ciação do "Programa de lncentivo à Cultura - Cinema
Itinerante em bairros e praças do Município de Mairiporã, em decorrência do Venerando
Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos Autos da Ação
Direta de lnconstitucionalidade no 228967 5-58.2020.8.26.0000.

Parágrafo único. Em consequência do disposto no caput do art. 10, ficam
suprimidas as eficácias do mencionado dispositivo legal.

AÉ. 2o Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário "27 de Março", 28 de março de 2O22.

RICARDO MESSIAS BARBOSA
Presidente

Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Mairiporã, aos 30 de março de
2022.
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MARIA ISABEL MAZZILLI COSTA
Diretora Administrativa

JOSÉ APARECIDO PEREIRA DE CARVALHO
Diretor Juídlco
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