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SENTENÇA

Processo Digital nº: 1042680-97.2017.8.26.0224

Classe - Assunto Mandado de Segurança - Organização Político-administrativa / 
Administração Pública

Impetrante: Laercio Sandes de Oliveira e outro

Impetrado: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS

C O N C L U S Ã O

Aos terça-feira, 16 de janeiro de 2018, promovo os presentes autos 
conclusos ao MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Guarulhos, Exmo. Sr. 
Dr.Vivian Novaretti Humes . Eu, Hellem Platero Fernandes Escrevente Técnico Judiciário, 
subscrevi.

Vistos.

LAÉRCIO SANDES DE OLIVEIRA e ALEXANDRE CUSTÓDIO DA 
SILVA impetraram mandado de segurança contra ato do PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE GUARULHOS – VEREADOR EDUARDO SOLTUR, objetivando o pleno 
cumprimento do processo legislativo, nos seguintes termos: que ao Projeto de Lei nº 4.813/2017 se 
imponha o pleno cumprimento do Artigo 274 do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Guarulhos; e que, ao Substitutivo nº 01 ao Projeto de Lei nº 4.813/2017, imponha-se o pleno 
cumprimento do Artigo 272 no que concerne à sua publicidade, bem como dos Artigos 273 e 274, 
todos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guarulhos. 

Alegam que a Autoridade Impetrada, aos 14 de novembro de 2017, convocou 
sessão extraordinária para votar tal propositura em Plenário, em 16 de novembro do referido ano, 
com as irregularidades que enumeram, a saber: (i) no prazo limite para a apresentação de Emendas 
ao Projeto de Lei originário, o Autor da propositura em questão, o Senhor Prefeito Municipal, 
apresentou próximo das 17 horas, hora limite do expediente, o Substitutivo nº 01 ao Projeto de Lei 
4.813/2017 (Artigo 211 do Regimento Interno) e, portanto, dita propositura não estaria apta para 
votação em plenário, havendo necessidade de publicação no Diário Oficial (Artigo 272 do 
Regimento Interno), cumprindo-se outrossim, o prazo previsto no parágrafo único do Artigo 273 
do dito Regimento Interno; (ii) com a convocação de tantas quantas sessões necessárias para a 
votação do projeto em questão, seria violado o Artigo 274 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Guarulhos, o qual prevê que, findo o prazo de emendas, as Comissões terão 15 
(quinze) dias para emitir parecer, sustentando que, mesmo prevalecendo o Projeto de Lei 
originário (mas não o Substitutivo nº 01, que sequer foi publicado), seria necessário respeitar tal 
prazo. Argumentam que a conduta afronta a necessária publicidade do Substitutivo nº 01 e o 
devido processo legislativo, não permitindo a apresentação de eventuais emendas ou propostas de 
interesse dos Vereadores e da população em geral.

Pretenderam ainda que, caso eventual Projeto de Lei ou seu Substitutivo venha ser 
votado, ou ainda, já convertido em Lei, tais atos venham a ser anulados ante a afronta da 
legislação vigente apontada, permitindo-se a retomada da regular marcha da ordem legislativa.
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A liminar foi indeferida às fls. 438/439.

As informações foram prestadas  (fls. 448/458). Preliminarmente, alega-se a 
ilegitimidade ativa do impetrante Alexandre Custório da Silva, pois não é vereador, parte apta a 
sustentar eventual violação do processo legislativo; sustenta-se também que, como o projeto foi 
convertido em Lei, restou prejudicada a ação, por não ser possível questionar lei em tese. 

No mérito, a Autoridade Impetrada defende a ausência de direito líquido e certo, 
sustentando que não se trata de alteração do Código Tributário Municipal, não havendo, portanto, 
obrigatoriedade de aplicação dos arts. 272 a 274 do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Guarulhos. Aduz que o Projeto de Lei n. 4813/2017, convertido na Lei Municipal n. 7594/2017, 
publicada em 23/11/2017, de autoria do Prefeito do Município de Guarulhos, versou sobre 
específico tributo municipal  ISS, propondo a alteração de algumas hipóteses relacionadas ao 
lançamento (local e momento de incidência, base de cálculo, etc), à arrecadação e à fiscalização do 
mencionado tributo, além das alterações na lei reguladora da atividade de Inspetor Fiscal de 
Rendas no Município, implicando, portanto, em modificações nas Leis Municipais n. 5.986/2003 e 
4823/1996. Argumenta que o capítulo II do título II do Código Tributário Municipal (Lei 
Municipal n. 2.210/1977) já havia sido revogado inteiramente, de forma tácita, pela Lei Municipal 
n. 5.986/2003, referente ao ISS, bem como que sequer é correto falar-se em código Municipal.

A Câmara Municipal foi admitida como assistente litisconsorcial (fls. 687).

Os impetrantes manifestaram-se acerca das informações prestadas e documentos 
apresentados (fls. 689/691).

O Ministério Público declinou de intervir no feito (fls. 695/699).

É o relatório.
Fundamento e decido.

Inicialmente, afasto a alegação de que a ação estaria prejudicada em razão da 
aprovação do projeto de Lei em questão.

Em primeiro lugar, no presente caso, o que se discute é o procedimento que 
culminou na criação da Lei, ou seja, a observância ou não do correto processo legislativo, sendo 
certo que, contra eventual irregularidade nessa esfera, o remédio constitucional escolhido é apto, já 
que visa a corrigir, em tese, qualquer abusividade ou ilegalidade de ato praticado por autoridade.

O que a Súmula 266 do E. STF (“Não cabe mandado de segurança contra lei em 
tese”) busca afastar da esfera do mandado de segurança diz respeito a discussões genéricas do 
texto de leis, o que, evidentemente, não ocorre no caso concreto. Debate-se, em realidade, a 
questão da regularidade do processo legislativo referido na petição inicial.

Em segundo lugar, note-se que foi expressamente formulado pedido para a 
hipótese de ser convertido em lei o projeto em comento. Não por outro motivo, quando do 
indeferimento da medida liminar, observou-se que a ordem seria eficaz ainda que concedida 
somente ao final (fls. 438/439).
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Por outro lado, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela Autoridade 
Impetrada quanto ao impetrante Alexandre Custódio da Silva.

Segundo Hely Lopes Meirelles, “O essencial para a impetração é que o 
impetrante  pessoa física ou jurídica, órgão público ou universalidade legal  tenha prerrogativa 
ou direito próprio ou coletivo a defender e que esse direito se apresente líquido e certo ante o ato 
impugnado” (Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 16ª edição, pág. 19).

Não sendo vereador e não tendo demonstrado interesse próprio na solução da 
questão, não pode o impetrante Alexandre Custódio da Silva defender o respeito ao processo 
legislativo do qual não participa, por meio de Mandado de Segurança.

Note-se que a legitimidade ativa no Mandado de Segurança não se confunde, por 
exemplo, com a legitimidade ativa em ação popular, que é atribuída pela lei a qualquer cidadão. 
Faz-se necessário, no caso do Mandado de Segurança, que o Impetrante tenha efetivamente direito 
líquido e certo a defender pela via mandamental.

Passo ao mérito, eis que a ação subsiste em relação ao outro Impetrante.

Insurge-se o Impetrante contra ato do Presidente da Câmara Municipal de 
Guarulhos que, segundo sustenta, desatendeu os ditames dos artigos 272 a 274 do Regimento 
Interno da Câmara Municipal no processo legislativo referente ao Projeto de Lei n. 4813/2017.

O Regimento Interno da Câmara Municipal de Guarulhos (Resolução 399/2009), 
em seu "Capítulo IV – Dos Códigos", estabelece que:

Art. 272. Os projetos de código, depois de apresentados ao Plenário, serão 
publicados, distribuídos por cópia aos Vereadores e remetidos às Comissões 
Permanentes. 

Art. 273. Os projetos de código permanecerão 30 (trinta) dias sobre a Mesa, a 
fim de receber emendas. 
Parágrafo único. O prazo de 30 (trinta) dias será contado da seguinte forma: 
I  o primeiro dia será computado a partir do primeiro dia útil após a 
publicação; 
II - na ocorrência do trigésimo dia coincidir com feriado ou final de semana 
admitir-se-á a entrega de alteração no primeiro dia útil posterior. 

Art. 274. Findo o prazo de emendas, as Comissões terão 15 (quinze) dias para 
emitir parecer. 
Parágrafo único. O prazo de 15 (quinze) dias mencionado no caput deste 
artigo será contado da mesma forma estipulada no artigo anterior.

Art. 275. O regime deste capítulo se aplicará aos projetos que cuidem de 
alterações de códigos.

Note-se que tais disposições se aplicam a projetos de código e também às 
respectivas alterações.
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A questão controvertida recai sobre a necessidade de serem respeitados, ou não, os 
dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guarulhos pertinentes à elaboração ou 
alteração de códigos, no caso concreto.

Vale dizer, é incontroverso nos autos que os procedimentos estabelecidos nos 
referidos artigos 272 a 274 do Regimento Interno não foram obedecidos no caso concreto.

O Projeto de Lei n. 4.813/2017 (convertido em lei) teve por objeto a alteração da 
Lei Municipal nº 5.986, de 29/12/2003, que dispõe sobre lançamento, arrecadação e fiscalização 
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, bem como da Lei Municipal nº 4.823, de 
22/10/1996, que dispõe sobre gratificação de produtividade fiscal de rendas municipais, além de 
dar outras providências. O protocolo do projeto se deu em 20/09/2017 e foi votado em sessão 
extraordinária realizada em 28/09/2017, com publicação no Diário Oficial do Município datada de 
11/10/2017 (fls. 461, 536 e 539/542).

O Substitutivo nº 01 apresentado ao Projeto de Lei nº 4.813/17 não seguiu linha 
substancialmente diferente: foi protocolizado em 14/11/2017, votado e aprovado em sessão 
extraordinária realizada em 21/11/2017, com posterior publicação no Diário Oficial do Município  
(fls. 547, 624 e 683/685).

Nas informações prestadas, a autoridade impetrada sustentou que não se trata de 
alteração de código e que, portanto, o processo legislativo do projeto de lei em questão não devia 
obrigatoriamente observar o disposto nos citados artigos do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Guarulhos.

Contudo, tanto o Projeto de Lei quanto o seu substitutivo previram em seu texto, 
mais precisamente no artigo 21, VIII, a revogação do artigo 34 da Lei Municipal n. 2.210, de 
27/12/1977 -  Código Tributário Municipal (fls. 40 e 139).

Assim, é expressa a previsão de revogação do artigo 34 do Código Tributário 
Municipal no referido projeto, culminando no enquadramento da questão no art. 275 do 
Regimento Interno, que prevê a necessidade de observância do rito estabelecido no capítulo 
atinente aos Códigos – inclusive os artigos 272 e 274 do citado Regulamento.

Quanto à alegação de que o capítulo II do Título II do Código Tributário 
Municipal já havia sido revogado inteiramente, de forma tácita, pela Lei Municipal n. 5.986/2003, 
cumpre notar que tal conclusão não se alcança quando se examina o teor da legislação em questão.

Com efeito, o artigo 34 do Código Tributário Municipal de Guarulhos, que se 
inseria no referido capítulo, elencava (até a promulgação da Lei 7594/2017, resultante do Projeto 
de Lei n. 4813/17) hipóteses de isenção do ISS: "Art. 34. São isentos do imposto: (...)".

Já a Lei Municipal n. 5.986/2003 trazia, no capítulo referente à isenção do ISS, 
somente a seguinte previsão:

"DA ISENÇÃO 

Art. 38 A isenção somente poderá ser concedida caso o contribuinte esteja 
cumprindo as exigências da legislação tributária. 
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§ 1º As isenções condicionadas serão solicitadas em requerimento instruído 
com as provas de cumprimento das exigências necessárias para a sua 
concessão, que deve ser apresentado até o último dia útil do mês de dezembro 
de cada exercício, sob pena de perda do benefício fiscal no ano seguinte. 

§ 2º A documentação apresentada com o primeiro pedido de isenção poderá 
servir para os demais exercícios, devendo o requerimento de renovação da 
isenção referir-se àquela documentação."

Assim, o que referida lei Municipal trouxe foi a regulamentação do procedimento 
a ser observado para concessão de isenção do ISS, além de exigir que o contribuinte cumpra as 
exigências da legislação tributária; não dispôs, porém, acerca das hipóteses de isenção, que, por 
consequência, permaneceram regidas pelo Código Tributário Municipal, com as posteriores 
alterações legislativas pertinentes ao tema.

Conclui-se então que, ao contrário do pretende fazer crer o impetrado, a Lei 
Municipal n. 5.986/2003 não trouxe teor incompatível com as isenções previstas no Código 
Tributário Municipal, bem como não regulou inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, 
para fins de configurar a revogação tácita aduzida (art. 2º, §1º do Decreto Lei n. 4657/1942  Lei 
de Introdução às Normas de Direito Brasileiro).

Não por outro motivo, quando se acessa o Código Tributário Municipal por meio 
do site do Município de Guarulhos (http://pesquisa.guarulhos.sp.gov.br/sistema_legislativo), os 
dispositivos do referido artigo 34 indicam: "REVOGADO – Lei nº 7.594/2017" (ou seja, a Lei 
resultante do Projeto ora debatido), sendo que a anterior informação diz respeito às alterações 
legislativas do texto.

Desse modo, considerando que o Projeto de Lei n. 4813/17, agora convertido em 
Lei Municipal n. 7594/2017, revogou o art. 34 do Código Tributário Municipal, o processo 
legislativo que culminou na sua aprovação deveria ter observado o disposto nos artigos 271 a 275 
do Regimento Interno da Câmara Municipal, o que não ocorreu nem com o Projeto apresentado 
inicialmente, nem como o seu substitutivo 01, vide o curto prazo decorrido entre o protocolo do 
Projeto de Lei e a sua aprovação final, além de ser fato incontroverso nos autos.

De igual modo, resta inviável acolher a argumentação da Municipalidade quanto à 
inviabilidade de se falar na existência de um Código Tributário Municipal. Ainda que seja possível 
discutir tal questão, no âmbito doutrinário, é certo que, no Município de Guarulhos, optou-se por 
adotar um Código Tributário Municipal, sendo esta a nomenclatura adotada pela própria Lei, e o 
Regimento Interno da Câmara Municipal contém capítulo específico tratando do processo 
legislativo envolvendo códigos municipais, cuja revogação sequer foi suscitada.

Está, portanto, caracterizado o ato ilegal praticado pela autoridade coatora.

Por fim, registro que não verifico, nos autos, argumentos capazes de infirmar a 
conclusão alcançada.

Ante o exposto:
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(i) JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em relação ao 
impetrante ALEXANDRE CUSTÓDIO DA SILVA, nos termos do art. 485, VI, do CPC; e 

(ii) CONCEDO A SEGURANÇA impetrada por LAÉRCIO SANDES DE 
OLIVEIRA contra ato do PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS – 
VEREADOR EDUARDO SOLTUR , a fim de anular a votação e a conversão em Lei do Projeto 
de Lei Municipal n. 4.813/2017 e do respectivo Substitutivo nº 01, determinando que, com a 
retomada do processo legislativo, sejam atendidas as formalidades dispostas nos artigos 272 a 274 
do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guarulhos (Resolução n. 399/2009).

O Impetrado arcará com custas e despesas processuais em reembolso ao 
Impetrante Laércio, na proporção de metade. Descabida a condenação ao pagamento de honorários 
advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009). 

Sentença sujeita ao reexame necessário (artigo 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009). 
Decorrido o prazo para recursos, remeta-se o presente ao E. Tribunal de Justiça, com as 
homenagens de estilo.

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as formalidades de praxe.

P.R.I.C.

Guarulhos, 16 de janeiro de 2018.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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