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Processo n.° 268/2021 

Projeto de Lei n.° 197/2021 

Parecer n.° 14/2022 

De autoria da Vereadora JOSÉ FRANCIMÁRIO 
FAROFA, o Projeto de Lei "Dispõe sobre a remissão de créditos não-tributários, 
decorrente de multa por infração aos Decretos Municipais editados para a 
situação da Covid-19, nos termos que especifica e dá outras providências." 

Instrui a matéria a respectiva Justificativa (ff. 01/29), 
pela qual a Edil expõe os motivos que nortearam a iniciativa legislativa. O projeto de 
lei vem distribuído em 4 artigos (f. 30). 

É o relatório. 

O projeto de lei em questão estabelece remissão às 
multas aplicadas aos estabelecimentos comerciais durante o período de vigência do 
estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavirus, formalizado em 
nosso Município pelo Decreto Legislativo n° 19.163/2020, tenham exercido eles 
atividades reconhecidas como essenciais ou não essenciais. Menciona que a remissão 
será condedida de oficio e aplicada ás infrações com recurso administrativo em 
andamento. Exclui, por fim, da remissão as multas aplicadas em razão de realização 
de evtnos com aglomeração de pessoas. 

No tocante à iniciativa legislativa conferida ao 
Município, não há reserva constitucional a outro ente federativo (União ou Estado), 
sendo cabível ao Município a iniciativa legislativa nas hipóteses de interesse local e 
suplementação de leis federais e estaduais sobre o tema. Sob este prisma, conclui-se 
que o Município possui competência legislativa. 

Questão mais sensível se coloca, contudo, no que diz 
respeito à iniciativa legislativa parlamentar. Esta Procuradoria entende, na esteira de 
posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que matérias de iniciativa exclusiva do 
Prefeito devem estar explicitamente previstas, não comportando interpretação 
extensiva (leading case ARE 878911/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.10.2016). 

A Lei Orgânica do município de Mogi das Cruzes dispõe 
em seu artigo 80, § 10, incisos IV e V, a competência privativa do Prefeito para 
"organização administrativa do Poder Executivo e servidores municipais" e "criação, 
estruturação e atribuição dos órgãos da administração pública municipal". Tem sido 
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atribuição do intérprete a adequação destes conceitos a situações concretas 
vivenciadas pela Administração Pública. 

O projeto em questão não versa sobre matéria 
tributária, que pode ser legislada por Prefeito e Vereadores, por ser competência 
comum. As multas são créditos não-tributários, como referido na própria ementa da 
norma, cabendo questionamento acerca da iniciativa legislativa. 

Assim sendo, no tocante a possibilidade do Vereador 
estabelecer perdão a multas aplicadas no período da pandemia, o entendimento 
esposado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em caso muito semelhante, é no 
sentido da invasão da esfera privativa do Prefeito, caracterizando vício de iniciativa. 
Isto porque as multas referentes a infrações sanitárias cometidas durante a vigência 
do estado de calamidade pública são expressões do chamado poder de polícia da 
Administração Pública, praticado pelo Poder Executivo e que deve ser coercitivo e 
emparelhado de sanções para casos de desobediência, sob o risco de ser ineficiente. 
Senão vejamos: 

"Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n. 13.666/2020, de 
iniciativa parlamentar, que dispõe ficarem "anistiadas as multas 
aplicadas no período compreendido de 16 de março de 2020 e 31 
de maio de 2020, que tenham como base os Decretos Municipais de 
enfrentamento ao COVID-19 no âmbito do Município de São José do 
Rio Preto - SP". Indevida invasão, e em momento de grave 
crise, no exercício do poder administrativo de polícia 
sanitária, a que inerente a necessária imposição de sanção. 
Reserva da administração, ademais da competência 
executiva para gestão de recursos não tributários, 
extrafiscais, e além ainda do princípio da razoabilidade, 
que se desatende, também, pela nortnatizacão questionada. 
Artigos 47, I, II e XIV, e 111, da Constituição do Estado. Ação 
julgada procedente." 

(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2284269-
56.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudio Godoti; órgão Julgador: 
órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/ A; Data do 
Julgamento: 04/ 08/ 2021; Data de Registro: 16/ 08/ 2021) 

Além de considerar a norma inconstitucional por 
invasão à reserva de administração do Prefeito, o venerando acórdão menciona a 
questão da falta de razoabilidade em flexibilizar normas que possuem intento de 
salvaguardar questões sanitárias, nas seguintes palavras: 
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"Pois, neste contexto, evidente que o Legislativo 
Municipal, ao editar lei logo depois de decretos do Chefe 
do Executivo estes destinados a disciplinar o 
funcionamento de atividades de modo a assegurar 
medidas de enfrentamento da pandemia , para cancelar 
multas que tenham sido aplicadas pelo respectivo 
desatendimento, invade e mesmo fere de morte o próprio 
exercício do poder administrativo de polícia sanitária, 
além de conspurcar a gestão de recursos que, insistase, 
não são tributários, fiscais.(...) Pois, isto feito, e havido 
descumprimento das regras de segurança sanitária, 
imposta multa, a sua anistia e em pleno curso ainda da 
disseminação do vírus, mais, que atualmente torna a 
recrudescer significa evidente estímulo, mesmo que a 
pretexto de salvaguardar a economia, à reiteração do 
que, vale não olvidar, traduz prática de grave ilícito 
sanitário. Sem contar de novo aqui a séria interferência 
na gestão municipal da crise. 

Por fim, o artigo 2° do projeto é patentemente 
inconstitucional por invadir esfera privativa da União para legislar sobre matérias de 
direito penal, nos termos do artigo 22, inciso I da Constituição Federal. 

Portanto, pelo exposto, entendemos que prevalece o 
entendimento de que há vício formal de constitucionalidade no Projeto de Lei em 
análise. 

Era o que tínhamos a manifestar. 

DÉB 
Procurado 

Visto. Encaminhe-se. 

ANDRÉ DE ARRO A'LMEDA 
Procurador Jurídico Chefe 

de 2022. 

ORAES DE SÃ 
Jurídica 
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! PODER JUDICIÁRIO % 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL 

ACÓRDÃO 

Registro: 2021.0000627326 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade 
2284269-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor PREFEITO DO 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é réu PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. 

ACORDAM, em órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir 
a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM EFEITO "EX 
TUNC". V.U. FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO O EXMO. SR. DES. FERRAZ DE 
ARRUDA. SUSTENTOU ORALMENTE O ADV. DR. LEONARDO FERNANDES 
TEIXEIRA.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO 
FRANCO (Presidente), SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E 
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, CAMPOS MELLO, FIGUEIREDO 
GONÇALVES, EUVALDO CHAIB, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO 
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, DAMIÃO COGAN, FERREIRA RODIUGUES, 
EVARISTO DOS SANTOS, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ 
DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, 
ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE E JAMES SIANO. 

São Paulo, 4 de agosto de 2021. 

CLAUDIO GODOY 
RELATOR 

Assinatura Eletrônica 
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Processo n. 2284269-56.2020.8.26.0000 

Autor: PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIO PRETO 

Réu: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIO 

PRETO 

Voto n. 23.423 

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n. 
13.666/2020, de iniciativa parlamentar, que dispõe ficarem 
"anistiadas as multas aplicadas no período compreendido 
de 16 de março de 2020 e 31 de maio de 2020, que tenham 
como base os Decretos Municipais de enfrentamento ao 
COVID-19 no âmbito do Município de São José do Rio 
Preto — SP". Indevida invasão, e em momento de grave 
crise, no exercício do poder administrativo de polícia 
sanitária, a que inerente a necessária imposição de sanção. 
Reserva da administração, ademais da competência 
executiva para gestão de recursos não tributários, 
extrafiscais, e além ainda do princípio da razoabilidade, 
que se desatende, também, pela normalização questionada. 
Artigos 47, I, II e XIV, e 111, da Constituição do Estado. 
Ação julgada procedente. 

Cuida-se de ação direta de 

inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito Municipal de São José do Rio 

Preto, em face da edição da Lei n. 13.666/2020, de iniciativa parlamentar, 

que dispõe ficarem "anistiadas as multas aplicadas no período 

compreendido de 16 de março de 2020 e 31 de maio de 2020, que tenham 

como base os Decretos Municipais de enfrentamento ao COVID-19 no 

âmbito do Município de São José do Rio Preto - SP". Sustenta o autor que 

a disposição viola a independência e separação dos Poderes, assim o artigo 
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50 e 47, I, II e XIV, da Constituição do Estado, porque interfere na 

atribuição próprio de exercício do poder de polícia pelo Executivo. 

Defende ainda que se malfere a razoabilidade e mesmo a isonomia, 

distinguindo destinatários conforme a data da infração cometida, mas em 

um mesmo contexto de pandemia, aqui indicando-se o parâmetro do artigo 

1 1 1 da Constituição do Estado. Por fim, pondera vulneração ao artigo 47, 

XI e XVII e artigo 174, par. 6°, da CE, desde que ao Chefe do Executivo 

cabe a iniciativa de leis orçamentárias e em que já se indiquem os impactos 

de isenções e, justamente, das anistias. 

Deferida a liminar (fls. 40/467), foram 

prestadas informações a fls. 51/53. A Procuradoria Geral do Estado deixou 

de se manifestar (fls. 80). 

A Procuradoria Geral de Justiça foi pela 

procedência, por afronta ao art. 111 da Constituição do Estado e art. 113 

do ADTC, de reprodução e atendimento obrigatório no Estado e 

Municípios (fls. 83/93). 

É o relatório. 

A lei municipal atacada prevê o seguinte: 

"Art. 1°. Ficam anistiadas as multas 

aplicadas no período compreendido de 16 de março de 2020 e 31 de maio 

de 2020, que tenham como base os Decretos Municipais de enfrentamento 

ao COVID-19 no âmbito do Município de São José do Rio Preto — SP. 

OlcoOss-
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Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação." 

Em primeiro lugar, como já se disse na 

decisão inicial, relevante assentar que a discussão presente não se coloca na 

entrevisão da natureza tributária ou orçamentária da lei em questão, 

quando então se haveria de questionar, no primeiro caso, competência 

legislativa concorrente ou, no segundo, competência privativa do Chefe do 

Executivo. 

A rigor, não se considera em princípio 

debater-se quer questão tributária, quer orçamentária, senão antes o próprio 

exercício pelo Chefe do Executivo de sua incumbência de organização, 

administração e de fiscalização sanitária. Com efeito, tem-se, no caso, e de 

um lado, providência diretamente ligada ao exercício de real poder-dever 

de polícia; de outro, tem-se a própria deliberação sobre gestão de recursos 

extrafiscais. 

Este Órgão Especial, por exemplo 

deliberando sobre lei que institui parcelamento de multas de trânsito 

municipais, assentou o seguinte: 

"AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE - Lei n° 4.959, de 5 de abril de 2010 do 

Município de Catanduva, deste Estado - Lei que institui o parcelamento de 

multas de trânsito municipais na cidade de Catanduva - Iniciativa 

parlamentar de lei sobre matéria atinente à organização administrativa, 
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especificamente a gestão de recursos públicos - Inconstitucionalidade 

formal reconhecida - Legislação local que invade matéria cuja iniciativa é 

de competência privativa do Chefe do Executivo - Violação do disposto no 

§ 1° do artigo 61 da Constituição Federal, aplicável ao Município em 

razão da redação do artigo 144 da Constituição Estadual de São Paulo - 

Violação do princípio da tripartição dos poderes, consagrado no artigo 2° 

da Constituição Federal e artigo 5o da Constituição do Estado de São 

Paulo - Inconstitucionalidade formal da Lei n° 4.959, de 5 de abril de 

2010 do Município de Catanduva, deste Estado de São Paulo reconhecida 

- Ação procedente - Inconstitucionalidade declarada. (TJSP, Direta de 

Inconstitucionalidade n° 990.10.208899-5, rei. José Reynaldo, j. 

15.12.2010). 

Extrai-se do corpo do aresto: 

"Ora, a sanção pecuniária imposta ao 

transgressor da norma de trânsito ocorrida no município, que reverte os 

cofres municipais. tem como corolário lógico sua gestão pelo Executivo, 

vez que o tema é afeto à administração de renda pública.  O §1° do artigo 

61 da Constituição Federal de 1988 estabelece que as leis que disponham 

sobre organização administrativa são de iniciativa privativa do Presidente 

da República, sendo certo que essa regra constitucional também é 

aplicável aos municípios, em razão do disposto no artigo 144 da 

Constituição do Estado de São Paulo, de modo que no âmbito municipal é 

o Prefeito quem deve dar início ao processo legislativo visando à 

formação de legislação cujo conteúdo verse sobre organização 

administrativa, nela inserida a administração de suas verbas, formadas 
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pelas diversas fontes de arrecadação da máquina administrativa, mesmo 

pela renda oriunda da imposição de penalidades, como no caso presente. 

A inobservância desse comando constitucional, a exemplo do que ocorreu 

no caso dos autos, caracteriza violação do princípio da tripartiçã'o de 

poderes, consagrado no artigo 5o da Constituição Paulista, o qual 

parafraseia o artigo 2o da Constituição da República, na medida em que 

o legislativo invadiu a área de atuação do prefeito. a quem compete à 

administração da cidade em atos de planejamento, direção, fiscalização. 

organização e execução. ' 

Ainda no mesmo sentido: 

"AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 7296/200% DO MUNICÍPIO DE 

FRANCA QUE DISPÕE SOBRE PARCELAMENTO DE MULTA DE 

TRÂNSITO E TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS. LEI DE INICIATIVA 

DE VEREADOR. MATÉRIA QUE CUIDA DE GERENCIAMENTO 

ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. ATRIBUIÇÃO 

EXCLUSIVA DO PREFEITO. I7VCONSTITUCIONALIDADE 

DECLARADA PEDIDO JULGADO PROCEDENTE." (TJSP, Direta de 

Inconstitucionalidade 9032621-82.2009.8.26.0000, rel. Des. Armando 

Toledo, j. 27.07.2011). 

"É inconstitucional lei, de iniciativa 

parlamentar, que dispõe sobre formas de ressarcimento de multas de 

trânsito canceladas judicialmente no âmbito do Município, por se tratar de 

NO"Ctf'At
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matéria cuja competência exclusiva é do chefe do Executivo, responsável 

para a iniciativa de lei sobre organização e funcionamento da 

Administração, configurando violação ao princípio da separação de 

poderes por invasão da esfera da gestão administrativa." (TJSP, Direta 

de Inconstitucionalidade n° 0238542- 26.2011.8.26.0000, rel. Des. 

Kioitsi Chichuta, j. 29.02.2012). 

Mais recentemente, este Colegiado, 

examinando lei de iniciativa parlamentar dispondo, senão sobre anistia, 

mas sobre parcelamento de dividas, enfrentou justamente a questão da 

distinção entre o que eram débitos tributários e não tributários. No acórdão 

se entendeu que a lei era regular para o parcelamento de crédito tributário; 

mas definiu que, para crédito não tributário, havia violação à reserva da 

administração. Confira-se: 

"AÇÃO DIRETA DE 

17VCONSTITUCIONALIDADE Lei N° 5.798/2019, do Município de 

Valinhos - Parcelamento de débitos tributários e não tributários - PL 

apresentado por vereador - Legitimidade ativa concorrente entre o Poder 

Legislativo e o Poder Executivo para iniciar processo legislativo, quando 

se tratar de matéria de natureza tributária, ainda que acarrete diminuição 

de receitas orçamentárias. Precedentes - Tema 682 analisado em sede 

repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo n" 743.480 - 

Reserva de iniciativa do chefe do executivo, ao parcelamento da dívida 

não tributária - Ação parcialmente procedente." " (TJSP, Direta de 

Inconstitucionalidade n" 2281134-70.2019.8.26.0000, rel. Des. Moreira 

\legas, j. 10.06.2020). 
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Colhe-se do corpo do precedente: 

"Dívida ativa não tributária, desnecessário 

seria dizer, é constituída, segundo a norma geral federal, pelos demais 

créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos 

compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer 

origem ou natureza. exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou 

taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por 

estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances 

dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos 

decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação de 

hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de 

outras obrigações legais. Em outras palavras: atos que refletem a 

captação de receita pública, que se enquadram na reserva da 

Administração, uma vez que configuram atos típicos de gestão. inseridos 

na sua direção superior, ex vi do art. 47, II e XIV. da Constituição 

Estadual." 

E certo que a multa por infração à medida 

sanitária no caso da pandemia parece evidentemente não ostentar natureza 

tributária, nos termos do art. 30 do CTN. Tal o que, acrescente-se, 

diferencia o deslinde daquele de precedente mais antigo, versando hipótese 

análoga à presente, sem reconhecer inconstitucionalidade, mas que tratou a 

multa lá discutida à consideração de que fosse tributária (TJSP, Direta de 

Inconstitucionalidade no 0157946- 55.2011.8.26.0000, rel. Des. Walter 

de Almeida Guilherme, j. 18.01.2012). 
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Consoante observa Hely Lopes Meirelles, 

o poder de polícia é manifestação de poder administrativo que, ao 

contrário do poder político, se difunde por toda a Administração Pública, e 

que ela exerce sobre as "atividades e bens que podem afetar a 

coletividade", sendo justamente a polícia sanitária um dos "principais 

setores de atuação do poder de polícia do Município" (Direito Municipal 

Brasileiro, 14a ed., Malheiros, p. 468 e 481). A ele são inerentes as 

sanções, ainda segundo o mesmo autor sem as quais "o poder de polícia 

seria inane e ineficiente", assim, de novo nas suas palavras, "se não fosse 

coercitivo e não estivesse aparelhado de sanções para os casos de 

desobediência à ordem legal da autoridade competente." (Op. cit., p. 479). 

Ora, a respeito, tem-se de um lado que a 

Suprema Corte já reconheceu, como é notório, a competência do Chefe do 

Executivo local para editar decretos estabelecendo regras de isolamento 

social para enfrentamento da pandemia ("as providências não afastam atos 

a serem praticados por Estado, o Distrito Federal e Município 

considerada a competência concorrente na forma do artigo 23, inciso II, 

da Lei Maior" - ADI n. 6341). De outro, sabido também que a imposição 

de multa pelo desatendimento do comando municipal do Chefe do 

Executivo é medida básica inerente ao poder de polícia, no caso sanitária. 

Pois, neste contexto, evidente que o 

Legislativo Municipal, ao editar lei logo depois de decretos do Chefe do 

Executivo — estes destinados a disciplinar o funcionamento de atividades 

de modo a assegurar medidas de enfrentamento da pandemia -, para 
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cancelar multas que tenham sido aplicadas pelo respectivo desatendimento, 

invade e mesmo fere de morte o próprio exercício do poder administrativo 

de polícia sanitária, além de conspurcar a gestão de recursos que, insista-

se, não são tributários, fiscais. 

Porém, ademais disso tudo, entende-se se 

imponha ainda análise da questão do ponto de vista, realmente, da 

razoabilidade. E isto assentado, antes de tudo, o confronto direto com o 

artigo 111 da CE que este Colegiado vem admitindo, embora o assunto 

esteja em rediscussão no julgamento, interrompido por pedido de vista, da 

ADI 2070913-75.2020.8.26.0000 (com ADO em conjunto), rel. o E. Des. 

Ferraz de Arruda. Mas, por ora, remete-se ao que já se decidiu neste 

Colegiado, assim que "por evidente que os axiomas antes comentados, 

expressos no artigo 111 da Bula Maior Paulista, hão de ser respeitados 

pelos municípios mercê da regência do artigo 144 (ADI n. 

0033441-11.2019.8.26.0000, Beretta da Silveira, j. 11.12.2019). Ver 

ainda: ADI n. 2256101-78.2019.8.26.0000, rel. Des. Antonio Carlos 

Malheiros, j. 11.03.2020; ADI n. 2072145-93.2018.8.26.0000, rel. Des. 

João Carlos Saletti, j. 14.11.2018; ADI n. 2087855-22.2019.8.26.0000, 

rel. Des. Xavier de Aquino, j. 04.09.2019. 

Também a propósito a jurisprudência da 

Suprema Corte: 

"A norma questionada art. 512 da Lei 

12.342/1994 do Estado do Ceará — embora tenha sido editada com o 

objetivo de evitar situações configuradoras de nepotismo no âmbito do 
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Poder Judiciário estadual, ao permitir a manutenção, no exercício do 

cargo em comissão, dos atuais ocupantes, incidiu em vício inquestionável 

de inconstitucionalidade. Violou, a um só tempo, os princípios da 

moralidade, impessoalidade e eficiência. A teor do disposto 1w art. 37, 

caput, da Constituição Federal, a Administração Pública, em .sua 

atuação, deve pautar-se pela observância dos princípios da legalidade, 

moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Nesse contexto, tem-

se que a disposição legal que impede o preenchimento de cargos em 

comissão por cônjuges e parentes de membros do Judiciário é providência 

que dá efetividade aos princípios da moralidade e impessoalidade. 

[...1 

Nessa esteira, ao prever a manutenção de situações que a Constituição 

visa coibir, assegurando a permanência de familiares de membros do 

Poder no exercício de cargos em comissão, a disposição questionada viola 

os preceitos constitucionais já aludidos e não merece subsistir. Esse 

dispositivo viola, ainda, o princípio da igualdade, ao tratar de forma 

diversa, benéfica, aqueles que se encontravam no exercício do cargo por 

ocasião da edição da lei. 

Todavia, no caso sob exame, o legislador, sem que houvesse qualquer 

justificativa para o tratamento diferenciado, beneficiou aqueles que já 

estavam no exercício do cargo em comissão em detrimento dos demais, 

conferindo, pois, tratamento distinto a pessoas que se encontram em 

situações idênticas (relação de parentesco com membros do Judiciário 

estadual). 

Ante o exposto, julgo procedente a ação direta para declarar a 
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inconstitucionalidade da expressão "ressalvados os atuais ocupantes" 

constante do art. 512 da Lei 12.342/1994 do Estado do Ceará" (ADI 

3094, rel. Min. Edson Fachin, j. 27.09.2019, g.n.) 

Ora, corre período singular de inédita 

pandemia, que a todos afeta, de modo drástico. No País, a Suprema Corte 

assentou, como já se disse, a competência dos Estados e Municípios para 

definir regras locais de enfrentamento (ADI n. 6.341, ADPF n. 672), na 

esteira do que inúmeros foram e são os decretos locais editados, tal como 

na espécie. Pois, isto feito, e havido descumprimento das regras de 

segurança sanitária, imposta multa, a sua anistia — e em pleno curso ainda 

da disseminação do vírus, mais, que atualmente torna a recrudescer — 

significa evidente estímulo, mesmo que a pretexto de salvaguardar a 

economia, à reiteração do que, vale não olvidar, traduz prática de grave 

ilícito sanitário. Sem contar — de novo aqui a séria interferência na 

gestão municipal da crise. 

Enfim, e ainda não se venha decidindo 

aplicável aos Municípios o preceito do artigo 113 do ADCT (v.g. (ED 

2167905-35.2019.8.26.0000/50000, rel. Des. Alvaro Passos, j. 

11/12/2019), por todos os demais fundamentos deduzidos a pretensão 

medra. 

Ante o exposto, julga-se procedente a 

presente ação direta, para reconhecer a inconstitucionalidade, com efeito ex 

tunc, da Lei n. 13.666/2020, do Município de São José do Rio Preto, 
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DECLARAÇÃO DE VOTO N°40.558 

De acordo com os fundamentos contidos no r. voto condutor 

deste acórdão, faço a presente declaração apenas para manifestar minha 

divergência com relação à interpretação dada ao artigo 111, da CE, sem que isso 

interfira, contudo, no julgamento final da ação. 

Com elevado respeito, a meu ver, a jurisprudência a respeito dos 

princípios contidos no referido artigo, assumida pelo C. Superior Tribunal de 

Justiça e pelo C. Supremo Tribunal Federal, a partir do início deste século e com 

muita ênfase na última década, revolucionando, a meu ver, com o devido 

respeito, o nosso Direito Constitucional Positivo e nosso Ordenamento Jurídico 

Positivo, tornando-os uma Common Law anglo-americana, onde o Judiciário é 

quem cria o Direito, em resumo e em claríssimas palavras, trata-se de uma 

JURISPRUDÊNCIA SUPRA CONSTITUCIONAL DO COLENDO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUPRA LEGAL DO COLENDO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, enfim, de modo mais claro é 

impossível dizer que estão LEGISLANDO, OU SEJA, CRIANDO DIREITO! 

A nossa doutrina jurídico constitucional é toda voltada para o 
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neoconstitucionalismo ou pós-positivismo jurídico, portanto, vou resumir, em 
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muito, a minha convicção a respeito dos princípios gerais "de direito" que 

inundaram o nosso Direito. 

A Emenda Constitucional n° 26, de 27 de novembro de 1985, 

convocou os membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, reunidos 

em Assembleia Nacional Constituinte, em 10 de fevereiro de 1987, para que, na 

condição de representantes do povo brasileiro redigissem o texto final da nova 

Constituição Federal do Brasil. 

Os membros da Assembleia Nacional Constituinte deveriam ser 

eleitos diretamente pelo povo para, especificamente e com tempo de duração, 

redigirem a nova Constituição, todavia, em razão do estágio em que se 

encontrava a política no Brasil, recém saída de uma ditadura, engatinhando com 

um presidente civil, com a urgência que o momento político exigia, escolheu-se, 

por meio de um antecedente consenso político, expresso na Emenda 

Constitucional, portanto, com força politica nacional legitimadora, 

deliberarem, eles próprios, legisladores eleitos para a legislatura ordinária, 

pelo PODER POLITICO de que detinham, a suprema função política para, 

na condição de representantes, também supremos, do corpo político 

brasileiro (eleitores), corno está expressamente declarado no PREÂMBULO 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, instituir, isto é, criar, fundar um novo 

Estado Democrático com a finalidade deste assegurar o exercício dos direitos 
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sociais e individuais, assegurar a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 
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desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores morais, éticos e 

jurídicos supremos de uma nova sociedade brasileira fraterna, pluralista e 

sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem 

interna e internacional, com a solução pacifica das controvérsias. 

É preciso, portanto, destacar com a máxima ênfase que a 

Constituição Federal do Brasil se sustenta (não como efeito) na vontade 

política consensual racional decisória revolucionária (não causal) para a 

criação política de um Estado brasileiro qualificado pelo Democrático e que 

ainda não estava seguido da conjunção "DE" e do substantivo DIREITO, 

sendo que o ato promulgatório foi da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL. 

Confirme-se: 

"Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em 

Assembléia (sic) Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, 

destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, 

a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 

valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 

findada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, 

com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos. sob a proteção de 

Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
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Por conseguinte, é necessário repetir que antecedente a Emenda 

Constitucional N" 26/85 houve um consenso político partidário e que o mesmo 

consenso político partidário dos legisladores, reunidos em uma 

ASSEMBLEIA CONSTITUINTE, com efeito, imbuídos do espírito social 

democrático de instituir o Estado Democrático, depois de longos debates, 

elaboraram, escreveram e documentaram a decisão final consensual política 

declaratória, constituinte e ordenatória da Assembleia Constituinte que 

COMUNICOU ao povo brasileiro, por meio da promulgação, ou seja, 

tornou público, em 1988, o documento com cláusulas pétreas normativos 

constitucionais da (NOVA) CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL que fundou o (NOVO) ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO. 

Foi neste exato momento, em que se deu a comunicação ao 

povo brasileiro, ou seja, a promulgação do documento público nacional da 

Assembleia Constituinte, que a vontade política consensual decisória final dos 

legisladores constituintes passa desta condição política em si mesma ( não é 

causal), ou seja, em que se extingue ipso Jacto a Assembleia Constituinte, 

para a condição em si mesma (não é efeito) da soberania normativa jurídico-

constitucional positiva, legítima, válida e eficaz, ou seja, a Constituição 

Federal do Brasil, imperativo autorizante que funda o (NOVO) ESTADO 
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DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DE DIREITO POSITIVO, tal como 

pensado por Hans Kelsen. 

Temos, assim, que a República Federativa do Brasil. formada 

pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 

constitui-se em ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO com seus 

fundamentos de existência (art. 1" e incisos), seu Poder que emana povo (§ 

único, do art. 1"), repartido em três funções de Governo do Estado, 

Legislativo, Executivo e Judiciário (art.2"); e os objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil (art. 3" e incisos). 

Inarredável a conclusão de que a Assembleia Constituinte pôs, 

em 1988, um NOVO DIREITO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO e porque 

foi posto pela vontade do legislador constituinte, ensina Norberto Bobbio, é 

um direito positivo  (não se confundir com o positivismo de August Comte) de 

tal sorte que a nossa República Federativa Brasileira é regida por uma 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL POSITIVA uma vez que suas normas são 

escritas, ou seja, Direito codificado de tradição romano-germânica da Civil 

Law, sistema este absolutamente incompatível com os sistemas da Common 

Law anglo-saxão inglesa e da Common Law anglo americana. 

Segue-se, como outra inarredável conclusão, que a nossa 

Constituição Federal Positiva não é uma Constituição Aberta! 
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E a própria Constituição Federal Positiva, por sua vez, pôs o 

nosso Ordenamento Jurídico Positivo que proclama o império da lei! 

E onde está escrito na Constituição Federal Positiva este 

positivismo legal? 

Começa com o artigo 50 e, especialmente, o seu inciso II, que 

expressamente dispõe que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei". 

Seguem-se os artigos 22, 23 e 24 que estabelecem as 

competências legislativas. 

O artigo 59, e seus incisos, expressamente trata da elaboração da 

legislação (caput) e a discrimina (incisos). 

E o mais importante ainda para a comprovação constitucional 

que a nossa Constituição Federal não é ABERTA, pelo contrário, é uma 

Constituição rígida e para esta conclusão leia-se: 

A competência originária para deflagrar o processo legislativo 

de emenda constitucional (artigo 60, incisos I, II e III), determinando o § 2° que 

- a proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em 

dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos 

votos dos respectivos membros". 
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Além de todo esse rigor normativo-constitucional para a emenda 

da Constituição Federal, acresça-se a cláusulas constitucionais pétreas previstas 

no § 40 e seus incisos. 

O regime federativo infelizmente já foi quebrado e, portanto, 

tornou-se fato constitucional consumado. 

Já a separação dos poderes (inciso III) está caminhando para um 

sem retorno. 

De resto, basta percorrer toda a Constituição Federal, sem contar 

os incisos do artigo 5" e constatar que ela a todo momento impõe: "na forma da 

lei". 

Eis, pois, um brevíssimo escrito sobre o nosso Direito 

Constitucional Positivo e o nosso Ordenamento Jurídico Positivo. 

E o papel do juiz? 

Dentro do positivismo constitucional e legal ao juiz é reservado 

única e exclusivamente interpretar e aplicar a norma constitucional e a norma 

legal. Fora disso, o Judiciário legisla e afronta claramente a separação dos 

poderes, cuja única exceção admitida está no artigo 4°, da Lei de Introdução às 

normas do Direito Brasileiro). 

Neste ponto é de se observar que os Poderes do Estado são 
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estabelecidos numa ordem de relevância constitucional, Legislativo, Executivo e 
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Judiciário, uma vez que as duas primeiras funções de Governo são exercidas 

por meio de representantes políticos eleitos, enquanto a função de Governo do 

Judiciário é exercida por membros diretamente nomeados pelo próprio Estado 

(§ único, do artigo 1", da Constituição Federal). 

Nesse passo, a primeira coisa a ser feita com respeito ao Poder 

Judiciário é saber o lugar que ele ocupa no Estado. 

É função de Governo porque a natureza deste é de Poder Político 

do Estado que se qualifica como poder jurisdicional cujo fim que, pelos seus 

membros nomeados diretamente pelo próprio Estado (os Magistrados), somente 

se cumpre quando provocado e dentro do devido processo legal, 

interpretando e aplicando a lei positiva para decidir com justiça, de maneira a 

terminar defmitivamente o conflito entre as partes, conflito este 

institucionalizado pelo mesmo processo. 

Portanto, em sendo a função jurisdicional exercida somente 

quando provocada para a realização de uma Justiça casuística e os membros 

que a exercem nomeados diretamente pelo Estado, é de se compreender, 

portanto, que é um Poder condicionalmente passivo que não deriva 

diretamente da vontade política do povo como seu representante, ou seja, 

para ser mais claro, um Poder de Estado que emana do povo enquanto 

integra a unidade indissolúvel da República Federativa do Brasil. 
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Os membros do Poder Judiciário não são, pois, 

representantes do povo e nem poderiam representar pela razão lógica e 

eficiente de que o representante não pode julgar o próprio representado 

considerando que a decisão jurisdicional, pelo principio do non liquet e da 

imparcialidade do juiz, implica na sua quase absoluta probabilidade de que 

uma das partes em conflito irá perder a demanda. 

E isso se aplica também à jurisdição constitucional uma vez 

que o legislador constituinte não quis a existência de um Supremo Tribunal 

(Político) constitucional. 

À vista destas considerações, no Estado Democrático de Direito, 

a primazia que se dá (e assim deve ser), na ordem constitucional, é para o Poder 

Legislativo e depois o Executivo, não em importância em relação ao Poder 

Judiciário porque entre eles não há hierarquia por serem independentes e 

harmônicos, mas em razão de serem Poderes políticos condicionalmente ativos 

do Estado, cujas funções são exercidas por membros eleitos pelo "povo" como 

seus representantes para o exercício destes dois Governos do 

Estado brasileiro que se destinam, o primeiro, a legislar sobre tudo o que lhe é 

conferido pela Constituição Federal e o segundo a executar a legislação agindo, 

implementando e realizando políticas públicas, resumidos apenas para efeitos 

deste voto, em prestações de serviços públicos essenciais para garantias de 

direitos fundamentais, serviços de utilidade pública e serviços públicos internos, 
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Legislativo e Executivo praticam a Justiça Social nos exatos termos dos incisos 

de I a IV, do artigo 3", da Constituição Federal. 

Por conseguinte, penso o que escrevi acima, ainda que muito 

resumidamente, não pode o Judiciário legislar aplicando princípios gerais "de 

direito". 

No meu longo voto já referido este "de direito-  não quer dizer 

outra coisa que o "direito" que é um "direito" jurídico-processual porque cria a 

norma jurídico processual (não positiva) e com efeitos "erga ~nes", 

estabelecendo, pois, dois sistemas legislativos: o do direito constitucional e 

ordenamento jurídico positivos; e o do normativo jurídico processual, ou seja, 

estas normas não são revogáveis, não podem ser declaradas inconstitucionais, são 

permanentes porque transitam em julgado, não podem ser interpretadas, portanto, 

são normas jurídico-processuais estabelecidas por um reduzidíssimo número de 

"legisladores absolutos". 

Pondere-se ainda que os princípios gerais "de direito" não são 

métodos de interpretação jurídica, mas métodos integrativos do direito realizado 

pelo Judiciário o que o torna um poder jurídico-processual legislativo. 

Confira-se este poder jurisdicional legislativo, tomado como 

exemplo, o ilustre e douto ministro Luiz Roberto Barroso, neoconstitucionalista, 
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quando leciona como deve e quando deve ser aplicado o principio da 

razoabilidade (está na doutrina acima citada de Dalton Santos de Moraes) e assim 

também, não vou me estender, sobre os requisitos para se aplicar o principio da 

proporcionalidade, ou seja, princípios de princípios. 

Lamentável para onde caminhamos diante da irrefreável 

influência do Direito Jurisprudencial americano, ou seja, é a jurisprudência quem 

cria o Direito. 

É de suma relevância se compreender que "a prerrogativa 

enfeixada nas mãos do Judiciário, para rejeitar a aplicação de normas 

jurídicas que considere incondizentes com a Constituição, o transforme num 

superpoder, ou como conjectura PEDRO LESSA, invocando STORY e 

BURKE, num poder superior e fora do Estado, suficientemente autônomo e 

forte para, na qualidade de intérprete do ordenamento presidido pela 

Constituição, controlar a validade das ações estatais e orientar o curso das 

políticas de Zoverno"  (in, A Constituição Aberta e os Direitos Fundamentais, 

Carlos Roberto Siqueira Castro, Editora Forense, 2" ed., 2010, p.24, g. n.). 

Mauro Cappelletti, o festejado processualista italiano, ciente do 

império não da lei, mas do autoritarismo do Judiciário que já estava em 

curso, a seguinte advertência: 

"Deixo por enquanto em aberto as difíceis questões de se essa 

"responsabilização" acentuada é, assim, a "politicização" do juiz constituem 
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uma evolução "boa" ou "má" e se esse desenvolvimento transfirma o juiz em 

legislador, minando desta maneira a ideia .fimdamental da separação dos 

poderes, trazendo ameaça talvez mortal à legitimação democrática da função 

jurisdicional, e definitivamente conduzindo, mas cedo ou mais tarde, "ao estado 

totalitário", segundo a taciturna profecia de Lord Devlin, outro insigne juiz 

inglês. Esses dilemas e previsões de modo nenhum são destituídos de seriedade, 

e têm sido levantados efetivamente por práticos e estudiosos de provada 

sabedoria; sobre isto deveremos retornar com o máximo emprenho neste ensaio. 

Por enquanto, basta a constatação de que o mencionado desenvolvimento 

constitui indiscutível dado de fato. Que agrade ou não tal fato — e que cada um 

de nós, como jurista ou simples cidadão, ambicione o seu posterior 

desenvolvimento ou deseja duramente combatê-lo -, permanece a realidade de 

que nenhum de nós pode ignorá-lo, por se tratar de .fenômeno que gravou 

profunda marca em nossa época - (g. n. Fabris Editor, 1993, p. 34). 

Não vejo como um juiz, com todo e elevado respeito, pode dizer 

que uma lei não é razoável, proporcional ou qualquer outro princípio, a não ser 

que se coloque "princípios gerais "direito" acima das normas constitucionais e 

das leis, e mais incompreensível, dentro de um Estado (Social) Democrático de 

Direito. E, o pior pode acontecer, como princípios são juízos de valor, 

dependendo dos compromissos ideológicos (não se confunda ideologia com 

politica!) dos membros que integram os tribunais superiores, estes valores 
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podem subverter de maneira permanente (trânsito em julgado) a Ordem 
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Constitucional Brasileira com decisões erga omnes. 

Não se trata dc o Poder Judiciário paulista renunciar o controle 

de constitucionalidade como já foi dito, mas de o Poder Judiciário saber da 

sua localização na Organização Política posta pela Constituição Federal. 

Pois bem. 

Vejo agora a questão da aplicação do artigo 111, da 

Constituição do Estado que amplia os princípios do correspondente artigo 

37, da Constituição Federal. 

Os princípios do artigo 11 1, Constituição Estadual, são 

princípios constitucionalmente positivados. 

É impositivo que se localize o lugar em que está inserido o artigo 

111, como igualmente, o artigo 37, respectivamente das Constituições Federal e 

Estadual dentro da Organização Constitucional do Brasil e do Estado de São 

Paulo. 

Esta norma constitucional estadual, no mesmo sentido da federal, 

pertence ao TÍTULO III Da Organização do Estado CAPÍTULO I Da 

Administração Pública SEÇÃO I - Disposições gerais, da Constituição do 

Estado, dispondo expressamente o artigo 111 que: 

"A administração pública direta, indireta ou fundacional, de 

qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, 
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impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, 

interesse público e eficiência". 

Mais claro é impossível! 

Quem deve obedecer a estes princípios é a Administração 

Pública!  Repito: é óbvio que o Poder Legislativo não obedece a nenhum 

outro Poder ao cumprir o seu fim político-constitucional de fazer leis, ainda 

mais leis orgânicas como as normas jurídicas municipais impugnadas, muito 

menos atribuir ao Judiciário o Poder de administrar o Poder Legislativo 

Municipal, quebrando o principio maior da República Federal do Brasil, da 

tripartição dos Poderes que constitui, lembrando mais uma vez, o Estado 

Democrático de Direito! 

Em síntese, é o mesmo que o Poder Legislativo Municipal ter 

de, ao legislar, obedecer aos princípios administrativos do artigo 111, sob 

pena de a lei ser invalidada pelo Judiciário, como está, data venha, ocorrendo 

no caso presente e que vem sendo repetido e revolucionado o DIREITO 

POSITIVO BRASILEIRO. 

Isso é gravíssimo, sim, porquanto subverte a própria organização 

constitucional do Estado, ou seja, o Judiciário toma princípios de Direito 

Administrativo e os aplica sobre a lei, ou seja, sobre o Poder Legislativo, sabido 

que o Poder Legislativo é a coluna mestre da República Federativa do Brasil, em 

razão de seus membros serem eleitos e que se constitui em Estado Democrático 

de Direito (art. 1° e 2°, da Constituição Federal). 
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Não se pode olvidar que estes princípios positivados dizem 

respeito ao universo das relações administrativas do Estado (Poder 

Executivo) mantidas com os governados, mas, sem desconsiderar que igualmente 

os dois Poderes Legislativo e Judiciário têm a suas próprias e respectivas 

Administrações Públicas que são administrações chamadas de administrações 

meios (pessoal e bens) para propiciar a realização das atividades fins, ou seja, 

legislativa e jurisdicional. 

Os princípios consagrados no artigo 111 são normas 

constitucionais que positivaram princípios a serem obrigatoriamente 

obedecidos pelas Administrações Públicas para a validade jurídico-

administrativa dos atos administrativos e normativos por elas expedidos. 

Aqui não há juízo de valor, mas de legalidade do ato 

administrativo ou de normas administrativas que a Administração Pública 

se relaciona com o administrado ou com a coletividade. cujos efeitos 

jurídicos são os de "certificar, criar, extinguir, transferir, declarar, ou de 

qualquer modo modificar direitos ou obrigações" (Celso Antônio Bandeira de 

Mello, Curso de Direito Administrativo, 9a ed., Malheiros Editores, pág.231), de 

onde se conclui que se trata de garantia do administrado ou da coletividade 

contra o poder administrativo, ou exercício de suas competências administrativas 

que "só podem ser validamente exercidas na extensão e intensidade 

proporcionais ao que seja realmente demandado para cumprimento da 

finalidade de interesse público a que estão atreladas" (Celso, ob.cit., p.67). 



1111.1al • %II., re • 

PODER JUDICIÁRIO I o 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL 

.1 , 11111MUIN tr4 

Não significa, pois, nem de longe, que estes princípios gerais 

foram positivados em caráter geral pelas Constituições Federal e Estadual para 

os três Poderes, de sorte que isso seria um verdadeiro nonsense jurídico 

constitucional pensar que as Constituições impuseram aos respectivos Órgãos 

dos Poderes de Estado, principalmente aos legislativos que a leis, para serem 

válidas e constitucionais, devam obedecer aos princípios estabelecidos nos 

artigos 37 e 111, respectivamente, das Constituições Federal e, no caso, a 

Estadual; ou ainda pensar que eles sejam métodos para o juiz julgar a lei e 

simplesmente afastar a sua aplicação, ou até de simples interpretação corno se 

emprega à miúde. 

A lei decorre de um ato de poder político constitucional que, 

corno ato de poder, não pode ser julgado a partir de princípios porque seria e é, 

uma antidemocrática interferência do Judiciário no mérito constitutivo e legítimo 

da lei, ou seja, o judiciário não pode penetrar no conteúdo material da lei a 

título de julgá-la, considerando a independência do Poder Legislativo que 

lhe dá amplas possibilidades legislativas e que não podem ser condicionadas 

para a sua existência. Condicionar o processo legislativo para a confecção de 

leis seguindo valores morais de princípios gerais seria instalar o mesmo que 

dizer que o povo, nossa República Federativa será GOVERNADO, por 

valores morais como já queriam os próceres do jusnaturalismo e que davam 

aos juízes um enorme Poder subjetivo de dizer o que eles entendem como 

moralmente correto, aliás, a sustentação da Constituição americana, de 

0"0:1.1v/ 
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1789, é essencialmente jusnaturalista como era a filosofia que reinava no seu 

tempo. 
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A lei surge a partir de um projeto de lei que, dentro da Casa 

Legislativa, percorre todas as fases do processo legislativo constitucional, legal, 

público e democrático, chega ao debate público político democrático sobre a sua 

existência como norma jurídica válida e eficaz de Direito Positivo e que culmina 

com a DECISÃO DE APROVAÇÃO PELOS REPRESENTANTES ELEITOS 

PELO POVO. 

São representantes do povo, eleitos pela vontade da maioria, quer 

se queira ou não queira! O preâmbulo da Constituição Federal começa com "Nós, 

os representantes do povo" e o parágrafo único, do artigo 10, diz: Todo o poder 

emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 

nos termos desta Constituição. 

A norma jurídica tem, pois, a sua gênese, numa decisão política 

constitucional, urna DECISÃO DO POVO. 

E em termos de Direito Positivo o que é a lei? 

O inexcedível jusfilósofo e professor paulista das Arcadas, 

Goffredo da Silva Teles, ensinava: "A lei é um imperativo autorizante"! 

O que significa? 

Significa que a lei, assim como também a queria Hans Kelsen, 

ela é um "a priori" kantiano, como já expus em voto anterior e que se põe no 

mundo jurídico positivo como um imperativo autorizante, ou seja, ela deve ser 
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especialmente pelos agentes públicos políticos que exercem as três funções de 

Estado, nesta ordem, Legislativo, Executivo e Judiciário (Constituição) 

independentes, porém, harmônicos; e autorizante porque ela deve ser autorizada 

pelo Poder Legislativo, pois, se não for imperativa será como uma norma da 

ciência exata e se não for autorizante será uma lei moral, como ensinava 

Goffredo da Silva Teles. 

A lei é soberana e ela só pode ser invalidada na afronta com 

normas constitucionais escritas e não fundada em princípios gerais, ou como, no 

caso, respeitosamente, deslocando os princípios constitucionalmente positivados 

para a expedição de atos administrativos e normas administrativas. 

E mais importante ainda, quando se trata de uma LEI 

ORGÂNICA, ou seja, que diz respeito a Organização Política Constitucional do 

Município. 

É uma contradição jurídica ontológica, dentro do nosso Direito 

Positivo, de novo a tautologia, estritamente legalista e da própria organização dos 

Poderes de Estado, que o Judiciário se sobreleve sobre os dois outros substituindo-

OS. 

O que é uma lei desproporcional, irrazoável, imoral e ineficaz? 

A lei é um imperativo autorizante, lembrando a lição do Mestre 

Goffredo da Silva Telles, acima reproduzida, ou seja, abstrata, genérica, 

impessoal, bilateral e não se confunde com a ação administrativa que se dá 
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da Administração Pública como está assim disposto na Ordem 

Constitucional. 

E exatamente por ter efeitos jurídico-administrativos é que 

os princípios positivados autorizam, dentro do devido processo legal, 

invalidar atos administrativos e normas administrativas e também 

responsabilizar civilmente a pessoa jurídica de Direito Público na forma do 

Código Civil. 

Enfim, a lei não é ato administrativo! 

Em tais condições, por todo o exposto, com elevado respeito, 

faço a presente declaração apenas para externar a minha divergência com 

relação ao fundamento suso mencionado, sem alteração do dispositivo. 

É o meu voto. 

FERRAZ DE ARRUDA 

Desembargador 

tk1. 
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