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AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  Nº

5101745.19.2017.8.09.0000

COMARCA DE GOIÂNIA

REQUERENTE : PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA

REQUERIDO : CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

RELATOR : Des. LUIZ CLÁUDIO VEIGA BRAGA

RELATÓRIO

O Prefeito do Município de Goiânia,  sob os albores

do art. 95, § 2º, inciso III, da Constituição do Estado de Goiás, art. 125, §

2º, da Constituição Federal, propôs, perante o Órgão Especial do Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás, ação direta de inconstitucionalidade, com o

pedido de tutela cautelar, da Lei Municipal nº 10.020, de 02 de março de

2017, promulgada pelo Presidente da Câmara de Vereadores de Goiânia.

Observa que a legislação municipal, dispondo sobre

a  proibição  do  corte  do  fornecimento  de  água  nos  imóveis  onde,

comprovadamente,  residam  pessoas  com  deficiência  ou  acamadas,

enquanto  durar  essa  condição,  apresenta  incompatibilidade  com  a

Constituição do Estado de Goiás, por afronta à separação dos poderes, o
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projeto de lei adveio de proposição parlamentar, quando reservado à esfera

de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, responsável

pela  administração pública  e  o  ordenamento  das despesas,  razão para o

reconhecimento da inconstitucionalidade.

Pedido de medida cautelar.

Medida cautelar deferida.

Informações prestadas.

O Procurador-Geral do Estado se manifestou.

A Procuradoria-Geral  de Justiça,  representada pelo

Dr. Sérgio Abinagem Serrano, se manifestou pela procedência da ação.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento, pauta presencial.

Goiânia, 30 de outubro de 2019.

Desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga

    Relator
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AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  Nº

5101745.19.2017.8.09.0000

COMARCA DE GOIÂNIA

REQUERENTE : PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA

REQUERIDO : CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

RELATOR : Des. LUIZ CLÁUDIO VEIGA BRAGA

VOTO

Veja-se o teor da Lei nº 10.020/17, do Município de

Goiânia, in verbis:

“Art. 1º. Fica proibido o corte do fornecimento de

água nos imóveis onde, comprovadamente, residam

pessoas  com  deficiência  ou  acamados  enquanto

durar essa condição.

Parágrafo único. Só fará jus ao benefício desta Lei

o  interessado  que  comprovar  possuir  apenas  um

único imóvel.

Art. 2º. As despesas com a execução da presente Lei

correrão por conta de dotação orçamentária própria.
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Art.  3º. Esta  Lei  entra  em vigor  na  data  de  sua

publicação.”

A  iniciativa  de  lei  que  disponha  sobre  a

administração pública, especificamente sobre o serviço de fornecimento de

água,  a  concessão de  benefício  aos  munícipes  que  acarrete  despesas  ao

Erário, compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo, conforme o

art. 61, § 1º, inciso II, letra “b”, da Constituição Federal, art. 77, incisos I e

II,  da  Constituição  do  Estado  de  Goiás,  arts.  89,  inciso  I,  135,  da  Lei

Orgânica do Município de Goiânia.

Consultem-se os dispositivos, in verbis:

“Art.  61.  (…)  §  1º  São de  iniciativa  privativa  do

Presidente  da  República  as  leis  que:  (…)  II  -

disponham sobre: (…) b) organização administrativa

e  judiciária,  matéria  tributária  e  orçamentária,

serviços  públicos  e  pessoal  da  administração  dos

Territórios.”

“Art. 77 - Compete privativamente ao Prefeito: (…)

V  -  dispor  sobre  a  estruturação,  atribuições  e

funcionamento  dos  órgãos  da  administração

municipal.”
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“Art.  89.  Compete  privativamente  ao  Prefeito  a

iniciativa  das  leis  que  disponham  sobre:  I  –  a

organização  administrativa  e  as  matérias

orçamentárias, nos termos do art. 135.”

“Art. 135. É da competência do Poder Executivo a

iniciativa  das  leis  orçamentárias  e  das  que  abram

créditos,  fixem  vencimentos  e  vantagens  dos

servidores públicos, concedam subvenção ou auxílio

ou,  de  qualquer  modo,  autorizem,  criem  ou

aumentem a despesa pública.”

Sobre o tema, a doutrina de  Hely Lopes Meirelles,

in verbis:

“No  sistema  brasileiro  o  governo  municipal  é  de

funções  divididas,  cabendo  as  executivas  à

Prefeitura e as legislativas à Câmara de Vereadores.

Esses  dois  Poderes,  entrosando  suas  atividades

específicas, realizam com independência e harmonia

o  governo  local,  nas  condições  expressas  na  lei

orgânica do Município. O sistema de separação de

funções executivas e legislativas impede que o órgão

de  um  Poder  exerça  atribuições  do  outro.  Assim

sendo,  a  Prefeitura  não  pode  legislar,  como  a
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Câmara não pode administrar. Cada um dos órgãos

tem missão própria e privativa: a Câmara estabelece

regras para a Administração; a Prefeitura as executa,

convertendo  o  mandamento  legal,  genérico  e

abstrato,  em  atos  administrativos,  individuais  e

concretos.  O legislativo edita normas;  o Executivo

pratica  atos  segundo as  normas.  Nesta  sinergia  de

funções é que residem a harmonia e independência

dos  Poderes,  princípio  constitucional  (art.  2º)

extensivo ao governo local. Qualquer atividade, da

Prefeitura ou da Câmara,  realizada com usurpação

de funções é nula e inoperante.” (Direito Municipal

Brasileiro, Malheiros, p. 708).

Não  pode  ser  sacralizada  a  Lei  nº  10.020/17,  de

Goiânia, que concede benefício aos munícipes que comprovarem ter em

sua residência morador com deficiência ou acamado, proibindo, enquanto

durar  essa  situação,  o  corte  do  fornecimento  de  água,  em  iniciativa

legislativa  da  edilidade,  atuando  no  campo  reservado  ao  Prefeito

Municipal,  responsável  pela  gestão  pública  e  ordenador  das  despesas,

caracterizando a violação do princípio da separação dos poderes, art. 2º, §

1º, da Constituição Estadual.
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Veja-se, in verbis:

“Art. 2º - São Poderes do Estado, independentes e

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o

Judiciário. 

§  1º  -  Ressalvadas  as  exceções  previstas  nesta

Constituição,  é  vedado,  a  qualquer  dos  Poderes,

delegar  atribuições,  e  quem  for  investido  nas

funções  de  um  deles  não  poderá  exercer  as  de

outro.”

A Lei  nº  10.020/17,  do Município  de  Goiânia,  de

iniciativa  parlamentar,  que  concede  benefício  aos  munícipes  que

comprovarem ter em sua residência pessoa com deficiência ou acamada,

proibindo o corte do fornecimento de água, carrega desabrido vício, nos

aspectos formal e material, exercendo a Câmara de Vereadores ato concreto

da administração pública, de proposição reservada ao Prefeito Municipal,

violando o princípio da separação dos poderes, pelo que deve ser declarada

a sua inconstitucionalidade, por afronta ao art. 2º, § 1º, da Constituição do

Estado de Goiás.

Nessa direção, a jurisprudência da Corte, in verbis:
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“1. É da competência privativa do Chefe do Poder

Executivo  Municipal  a  deflagração  de  processo

legislativo que trate das matérias elencadas no artigo

77 e incisos da Constituição Estadual. 2. A iniciativa

para a elaboração de lei é condição de validade do

próprio processo legislativo, do que resulta, uma vez

não observada, a ocorrência de inconstitucionalidade

formal.”  (Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  nº

5464318-20.2017.8.09.0000, DJE de 14/06/19)

Ao cabo do exposto, julgo procedente a ação.

É, pois, como voto.

Goiânia, 27 de novembro de 2019.

Desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga

    Relator
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AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  Nº

5101745.19.2017.8.09.0000

COMARCA DE GOIÂNIA

REQUERENTE : PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA

REQUERIDO : CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

RELATOR : Des. LUIZ CLÁUDIO VEIGA BRAGA

EMENTA:  AÇÃO  DIRETA  DE

INCONSTITUCIONALIDADE.  LEI

MUNICIPAL  Nº  10.020/17.  MATÉRIA

RESERVADA  AO  CHEFE  DO  EXECUTIVO

MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA

SEPARAÇÃO  DE  PODERES.

RECONHECIMENTO DO VÍCIO. 

A Lei  nº  10.020/17,  do Município  de  Goiânia,  de

iniciativa  parlamentar,  que  concede  benefício  aos

munícipes que comprovarem ter em sua residência

pessoa  com  deficiência  ou  acamada,  proibindo  o

corte  do  fornecimento  de  água,  carrega  desabrido

vício,  nos aspectos formal e  material,  exercendo a

Câmara de Vereadores ato concreto da administração

pública,  de  proposição  reservada  ao  Prefeito
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Municipal,  violando  o  princípio  da  separação  dos

poderes,  pelo  que  deve  ser  declarada  a  sua

inconstitucionalidade, por afronta ao art. 2º, § 1º, da

Constituição do Estado de Goiás.

AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA

o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pelos integrantes do ÓRGÃO

ESPECIAL, à unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto

do Relator. 

Votaram,  com  o  Relator,  os  Senhores

Desembargadores  Jeová  Sardinha  de  Morais,  em  substituição  ao

Desembargador Ney Teles de Paula, Delintro Belo de Almeida Filho, em

substituição  ao  Desembargador  Carlos  Escher,  Leobino Valente  Chaves,

Gilberto  Marques  Filho,  Nelma  Branco  Ferreira  Perilo,  Walter  Carlos

Lemes,  Gerson Santana Cintra,  Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira,

Nicomedes Domingos Borges, José Carlos de Oliveira, Marcus da Costa

Ferreira e  Itaney Francisco Campos,  em substituição ao Desembargador

Olavo Junqueira de Andrade. Ausentes, ocasionalmente, a Desembargadora

Sandra  Regina  Teodoro  Reis,  justificadamente,  os  Desembargadores
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Norival Santomé, em substituição ao Desembargador Itamar de Lima, João

Waldeck Félix de Sousa e Kisleu Dias Maciel Filho.

Presidiu  a  sessão de julgamento  o Desembargador

Walter Carlos Lemes.

Presente  à  sessão,  representando  a  Procuradoria-

Geral de Justiça, a Doutora Ana Cristina Ribeiro Peternella França.

Goiânia, 27 de novembro de 2019.

Desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga 

    Relator
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