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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI DO 

MUNICÍPIO DE MARINGÁ Nº 10.028/2015, DE INICIATIVA 

PARLAMENTAR, QUE ATRIBUI AO PODER EXECUTIVO 

A INSTITUIÇÃO DO CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO 

DEFICIENTE – CID – E MEDIDAS FISCALIZATÓRIAS DA 

LEI (NOTIFICAÇÃO, MULTA E INTERDIÇÃO DE 

ESTABELECIMENTOS INFRATORES). REPARTIÇÃO DE 

COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – NORMAS 

CONSTITUCIONAIS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA 

QUE PODEM SER UTILIZADAS COMO PARÂMETRO DE 

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL – 

COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO E DOS 

ESTADOS PARA LEGISLAREM ACERCA DA PROTEÇÃO 

DA PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

– ART. 24, XIV, CF E ART. 13, XIV, CE. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE PÚBLICO LOCAL - ART. 30, I, CF E ART. 17, I, 

CE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO PARA LEGISLAR ACERCA DAS 

ATRIIBUIÇÕES DE SECRETERIAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS 

– ART. 66, IV, CE. INCONSTITUCIONALIDADES FORMAIS 

VERIFICADAS.  INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL 

NÃO CARACTERIZADA. AÇÃO JULGADA 

PARCIALMENTE PROCEDENTE.  
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1. RELATÓRIO. 

 

 Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido 

liminar, proposta pelo PREFEITO DE MARINGÁ em face da Lei Municipal 

nº 10.028/2015, que instituiu o cartão de identificação dos portadores de 

necessidades especiais a fim de garantir-lhes a gratuidade no uso do transporte 

coletivo, acesso a eventos socioculturais, estacionamento em vagas reservadas e 

a comprovação de sua condição em estabelecimentos escolares (fls. 02/23). 

 

De acordo com o sustentado na petição inicial, a norma 

apresentaria inconstitucionalidades formais e materiais.  

 

Isso porque, de acordo com os artigos 24, inciso XIV, e 30, 

incisos I e II, da Constituição Federal, combinado com artigos 7º e 13, inciso 

XIV da Constituição Estadual, o ente municipal não possuiria competência para 

legislar sobre proteção social da pessoa com deficiência. Aduziu que a lei 

afrontaria os princípios da legalidade e da eficiência da Administração Pública, 

assim como a harmonia e a separação entre os poderes. Ao final, requereu a 

declaração de inconstitucionalidade de todo o diploma legislativo. Juntou aos 

autos os documentos de fls. 26/54. 

 

A Câmara Legislativa prestou informações acerca do pedido 

cautelar e do próprio mérito da ação, no sentido de que o projeto de lei observou 

o devido processo legislativo. Subsidiariamente, caso seja declarada a 

inconstitucionalidade da norma, requereu a modulação dos efeitos da nulidade 

“pro futuro” (fls. 65/67). Juntou os documentos de fls. 68/96. 

 

A Procuradoria-Geral do Estado, por sua vez, teceu 

considerações a respeito da constitucionalidade da lei, que teria conferido 

efetividade ao disposto no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, norma 

que prevê a competência comum dos entes federados para cuidarem da saúde e 

assistência pública. Acrescentou que o artigo 66 da Constituição Estadual 

estabelece as hipóteses de competência legislativa privativa do Poder Executivo 

e que, dentre elas, não está prevista a matéria objeto desta ação. Com relação aos 

recursos orçamentários, sustentou que a medida deverá ser prevista em 

orçamento anual, com a respectiva indicação da fonte de custeio (100/101). 
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A medida cautelar foi deferida, suspendendo-se a eficácia da lei 

com efeitos “ex nunc” (fls. 122/130). 

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou que houve invasão à 

esfera de atuação reservada do chefe do Poder Executivo, especialmente no que 

se refere às atribuições de órgãos e à própria organização da Administração 

Pública, tal como previsto pelos artigos 66, inciso IV, e 87, incisos VI, da 

Constituição Estadual (fls. 141/146). 

 

Vieram os autos conclusos. 

  

2. FUNDAMENTAÇÃO. 

 

De início, cumpre destacar que, de acordo com o artigo 101, 

inciso VII, alínea “f”, da Constituição do Estado do Paraná, compete ao Tribunal 

de Justiça o controle direto de constitucionalidade de atos normativos estaduais 

ou municipais quando questionados diante da Constituição Estadual. 

 

No caso específico dos autos, o Autor veicula como parâmetro de 

controle, ao lado de dispositivos da Constituição Estadual, também os artigos 

24, inciso XIV, e 30, incisos I e II, da Constituição Federal, normas tidas como 

de reprodução obrigatória, visto que reproduzem o tratamento de competência 

legislativa. Assim sendo, compõem o denominado bloco de constitucionalidade 

no âmbito estadual, servindo de parâmetro para controle no âmbito dos 

Tribunais de Justiça. Nesse sentido: 

 
“Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 484 da repercussão 

geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário, reformando o 

acórdão recorrido na parte em que declarou a inconstitucionalidade dos arts. 

6º e 7º da Lei nº 1.929/2008, do Município de Alecrim/RS, para declará-los 

constitucionais, vencidos, em parte, os Ministros Marco Aurélio (Relator), 

Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia (Presidente), que 

desproviam o recurso. Por unanimidade, o Tribunal fixou as seguintes teses: 

1) - "Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de 

constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da 

Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução 

obrigatória pelos Estados" (STF, RE nº 650898, Rel. Min. MARCO 

AURÉLIO, J. 01/02/2017 – com destaque)   

 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4115555
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“A partir da decisão na Rcl. nº 383 assentou-se não configurada a usurpação 

de competência quando os Tribunais de Justiça analisam, em controle 

concentrado, a constitucionalidade de leis municipais ante normas 

constitucionais estaduais que reproduzem regra da Constituição de 

observância obrigatória (...) 

No mesmo sentido, cito a decisão proferida na ADI-QO n° 1.529/MT, Rel. 

Min. Octávio Gallotti (DJ 28.2.1997), assim ementada: 

‘EMENTA: É competente o Tribunal de Justiça (e não o Supremo 

Tribunal), para processar e julgar ação direta contra lei estadual contrastada 

com a norma da Constituição local, mesmo quando venha esta a 

consubstanciar mera reprodução de regra da Carta Federal, cabendo, em 

tese, recurso extraordinário de decisão que vier a ser proferida sobre a 

questão’ 

A questão também é objeto de análise da doutrina especializada no tema, 

como se pode verificar nas precisas lições de Leo Ferreira Leoncy (Controle 

de constitucionalidade estadual. São Paulo: Saraiva, 2006, no prelo): 

‘A despeito de ter outorgado aos Estados o poder de instituírem suas 

próprias Constituições, o legislador constituinte federal quase não deixou 

espaço para que os entes federativos inovassem nas matérias reservadas à 

sua competência. 

Prova disso é o fato de a Constituição Federal ter previamente ordenado, em 

muitos aspectos, por meio das chamadas normas de observância obrigatória, 

a atividade do legislador constituinte decorrente, para o qual deixou como 

única saída, em inúmeras matérias, a mera repetição do discurso 

constitucional federal, por via da transposição de várias normas 

constitucionais federais para o texto da Constituição Estadual (...) 

Assim, se a ilegitimidade da norma é arguida em face do parâmetro federal, 

de questão constitucional federal se trata, e o Supremo Tribunal Federal é 

competente para resolver a questão em sede de controle abstrato; por outro 

lado, se a ilegitimidade da norma é suscitada em face do parâmetro estadual, 

de questão constitucional estadual se trata, e o Tribunal de Justiça é que será 

competente para se pronunciar acerca da questão em sede de controle 

abstrato de normas. 

Nesse sentido, desde que proposta a ação direta em face da Constituição 

Estadual, será competente o Tribunal de Justiça, que é o guardião do direito 

constitucional estadual’” (STF, Rcl 4432/TO, Rel. Min. GILMAR 

MENDES, Plenário, J. 27/09/2006). 

 

Fixada essa premissa, passa-se ao exame do texto normativo 

objeto desta ação, que prevê“ipsis litteris”: 
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“INSTITUI O CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO DEFICIENTE - CID 

NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Autor: Vereador Jones Darc de Jesus. 

A Câmara Municipal de Maringá, Estado do Paraná, aprovou e eu, 

Presidente, nos termos dos §§ 4º e 8º do artigo 32 da Lei Orgânica do 

Município, promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica instituído o Cartão de Identificação do Deficiente - CID no 

Município de Maringá. 

Parágrafo único - Para os efeitos desta Lei, consideram-se pessoas com 

deficiência aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial. 

 

Art. 2º - O Cartão de Identificação do Deficiente - CID será a identificação 

oficial da pessoa com deficiência e terá valor de atestado médico 

permanente. 

Parágrafo único. O CID deverá obrigatoriamente conter: 

I - O nome completo do titular do cartão; 

II - a data de nascimento do titular do cartão; 

III - o nome do responsável da pessoa com deficiência, sempre que 

necessário; 

IV - a naturalidade do titular do cartão; 

V - a classificação internacional da doença - CID do titular do cartão; 

VI - o nome do médico responsável pelo acompanhamento ou tratamento do 

titular do cartão; 

VII - o tipo sanguíneo do titular do cartão; 

VIII - a indicação se o titular do cartão é convulsivo. 

 

Art. 3º - São direitos do titular do Cartão de Identificação do Deficiente - 

CID, dentre outros: 

I - a gratuidade na utilização do sistema público de transporte coletivo de 

passageiros; 

II - o acesso gratuito a eventos socioculturais que ofereçam lazer, 

entretenimento, informações, cultura, dentre os quais os realizados em 

feiras, exposições, cinemas, teatros, circos, ginásios, estádio de futebol, 

entre outros; 

III - estacionar nas vagas de veículos reservadas para deficientes físicos; 

IV - comprovar junto aos estabelecimentos escolares sua condição de pessoa 

deficiente. 

 

 

https://leismunicipais.com.br/lei-organica-maringa-pr
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Art. 4º - O não cumprimento do que determina a presente Lei, por parte dos 

organizadores e/ou proprietários dos locais em que se deem os eventos 

descritos no inciso II do art. 3º, sujeitará os infratores ás seguintes 

penalidades: 

I - notificação, na primeira constatação; 

II - multa no valor de um salário mínimo, se reincidente; 

III - em caso de nova reincidência, a multa será cobrada em dobro; 

IV - cancelamento do alvará de funcionamento, se constatadas outras 

reincidências, após aplicadas as penalidades anteriores. 

 

Art. 5º - A emissão do Cartão de Identificação do Deficiente - CID será de 

responsabilidade da Administração Municipal, através de seu órgão 

competente, conforme definido em regulamento próprio. 

 

Art. 6º - O Chefe do Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no 

prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação desta Lei. 

 

Art. 7º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

 

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PLENÁRIO VEREADOR ULISSES BRUDER, 31 DE JULHO DE 2015”. 

 

Da leitura do texto é possível concluir pela inconstitucionalidade 

formal da norma frente aos parâmetros de controle invocados pelo Autor da 

ação, quais sejam: 

 
“Art. 24, CF - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: (...) 

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência” 

 

“Art. 30, CF - Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber”. 

 
“Art. 13, CE - Compete ao Estado, concorrentemente com a União, legislar 

sobre: (...) 

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência”. 
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“Art. 17, CE - Compete aos Municípios:  

I - legislar sobre assuntos de interesse local;  

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber”.  

 

Assim sendo, compete à União estabelecer normas gerais acerca 

da proteção do portador de deficiência, ao Estado suplementar a legislação 

nacional e, por sua vez, ao Município cumpre regulamentar o tema 

exclusivamente sob o ponto de vista do interesse local. 

 

Sobre o dito interesse local, ensina ALEXANDRE DE MORAES 

que “refere-se àqueles interesses que disserem respeito mais diretamente às 

necessidades imediatas do município” (in Direito constitucional, Editora Atlas, 

21ª ed, p. 292). 

 

Na mesma linha, leciona JOSÉ CRETELLA JÚNIOR que 

interesse local “é aquele que se refere, primariamente e diretamente, sem 

dúvida, ao agrupamento humano local, mas que também atende a interesses do 

Estado e de todo o país” (in Comentários à Constituição de 1988. v. IV, Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 1990, p. 1.889). 

 

Ou seja, haveria compatibilidade com a Constituição se a norma 

analisada tivesse disciplinado a proteção do portador de necessidade especial a 

partir de algum interesse local do Município de Maringá. 

 

Entretanto, não consta nem da lei e nem da sua justificativa 

qualquer indício que demonstre a peculiaridade local no tratamento da matéria. 

Eis o teor da justificativa do projeto de lei: 

 
“O Cartão Cid (cartão de Identificação do Deficiente), tem como 

finalidade, facilitar a vida dos pais e Pessoas com deficiência, que 

precisam pagar consultas e marcar consultas em postos de saúde para 

adquirirem um atestado de comprove sua deficiência que seria o CID 

(Código Internacional da Doença). 

O Cartão CID (cartão de Identificação do Deficiente), será um 

atestado permanente, com identificação da Pessoa com deficiência 

constando foto, filiação e identificador sanguíneo e convulsivo. 
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Os benefícios do cartão CID (cartão de Identificação do Deficiente), é 

o passe-livre para municipal, entrada em eventos municipais, cinemas, 

teatros, parques de exposição, circos e outros. 

Os documentos necessários para aquisição do carão CID são simples 

como um formulário de requerimento do Cartão CID, preenchido pelo 

médico responsável que comprove a deficiência física ou intelectual 

da pessoa com deficiência, colocando o CID (cartão de Identificação 

do Deficiente), o carimbo, o CRM e assinatura do médico, com datas 

não superiores a três meses, cópia simples da carteira de identidade ou 

registro de nascimento, documentos pessoais dos pais ou responsáveis 

e comprovante de endereço. 

O cartão CID (cartão de Identificação do Deficiente), ficará sobre 

responsabilidade da secretaria de saúde de Maringá. 

Este cartão será sempre o identificador da pessoa com deficiência, e 

lhes trará benefícios significativos no seu dia a dia, podendo usufruir 

das leis que já são seus por direito” (fl. 31 – com destaques). 

   

 

 

Como argumento de reforço, cumpre destacar que o caso posto 

sob análise se diferencia sensivelmente daquele levado ao Supremo Tribunal 

Federal que considerou constitucional lei de Estado-membro que, no exercício 

da competência suplementar (artigo 24, par. 2º, CF), suprimiu a lacuna 

legislativa da União existente à época, a saber: 
 

 

 

“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 10.820/92 do Estado de 

Minas Gerais, que dispõe sobre adaptação dos veículos de transporte 

coletivo com a finalidade de assegurar seu acesso por pessoas com 

deficiência ou dificuldade de locomoção. Competência legislativa 

concorrente (art. 24, XIV, CF). Atendimento à determinação 

constitucional prevista nos arts. 227, § 2º, e 244 da Lei Fundamental. 

Improcedência (...) 
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3. Muito embora a jurisprudência da Corte seja rígida em afirmar a 

amplitude do conceito de trânsito e transporte para fazer valer a 

competência privativa da União (art. 22, XI, CF), prevalece, no caso, a 

densidade do direito à acessibilidade física das pessoas com 

deficiência (art. 24, XIV, CF), em atendimento, inclusive, à 

determinação prevista nos arts. 227, § 2º, e 244 da Lei Fundamental, 

sem preterir a homogeneidade no tratamento legislativo a ser 

dispensado a esse tema. Nesse sentido, há que se enquadrar a situação 

legislativa no rol de competências concorrentes dos entes federados. 

Como, à época da edição da legislação ora questionada, não havia lei 

geral nacional sobre o tema, a teor do § 3º do art. 24 da Constituição 

Federal, era deferido aos estados-membros o exercício da competência 

legislativa plena, podendo suprir o espaço normativo com suas 

legislações locais (...) 

A análise do tema, à luz das diretrizes afirmativas/protetivas das 

pessoas com deficiência, demanda um enquadramento constitucional 

do tema da acessibilidade, no caso do acesso ao transporte coletivo, 

dentro do quadro de competências materiais e legislativas perfilhadas 

na Lei Fundamental. 

A ordem constitucional brasileira, inaugurada em 1988, trouxe, desde 

seus escritos originais, a preocupação com a proteção das pessoas 

portadoras de necessidades especiais, albergando políticas e diretrizes 

de inserção dessas pessoas nas diversas áreas sociais e econômicas da 

comunidade (trabalho privado, serviço público, previdência e 

assistência social) (...) 

Nesse sentido, há que se enquadrar a situação legislativa no rol de 

competências concorrentes dos entes federados, cabendo à União a 

edição de normas gerais (art. 24, § 1º, CF) e aos estados-membros o 

exercício da competência suplementar, destinada a pormenorizar o 

conteúdo amplo das normas gerais, adequando seus termos às suas 

particularidades (art. 24, § 2º, CF). 

Como, à época da edição da legislação ora questionada, não havia lei 

geral nacional sobre o tema, a teor do § 3º do art. 24 da Constituição 

Federal, era deferido aos estados-membros o exercício da competência 

legislativa plena, podendo suprir o espaço normativo com suas 

legislações locais” (STF, ADI nº 903/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 

Plenário, J. 22/05/2013). 
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Passo seguinte, também sob outro ponto de vista (não invocado 

pelo Autor da ação) a lei padece de inconstitucionalidade formal. 

 

Referido juízo de valor é autorizado na via da Ação Direta de 

Controle graças à sua causa de pedir aberta que, de acordo com a doutrina, “é a 

causa de pedir que possui como parâmetro de debate e decisão a integralidade 

da Constituição” (SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; 

MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012, p. 945). 

  

Pois bem, de acordo com a lei municipal o Cartão de 

Identificação do Deficiente – CID – será a identificação oficial da pessoa com 

deficiência e terá valor de atestado médico permanente (artigo 2º, “caput”). 

 

Mencionado cartão confere ao seu titular a gratuidade no uso do 

transporte coletivo, acesso a eventos socioculturais, estacionamento em vagas 

reservadas e a comprovação de sua condição em estabelecimentos escolares 

(artigo 4º). 

 

Todavia, foi atribuído ao Poder Executivo o dever de emitir o 

cartão de identificação através de órgão público municipal (artigo 5º), assim 

como a obrigação de fiscalizar o cumprimento do diploma normativo, devendo 

notificar o infrator da lei em um primeiro momento, seguindo-se à imposição de 

multa administrativa e o cancelamento do alvará de funcionamento do 

estabelecimento transgressor (artigo 4º). 

 

Nesse contexto, possível perceber que o diploma contraria o 

disposto nos artigos 66 e 87 da Constituição Estadual, que reservam ao chefe do 

Poder Executivo a competência para legislar e organizar a administração 

pública, vejamos: 

 
Art. 66 da CE – “Ressalvado o disposto nesta Constituição, são de iniciativa 

privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre: 

(...) 

IV - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da 

administração pública” (destacou-se). 
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Art. 87 da CE – “Compete privativamente ao Governador: 

(...) 

VI - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração 

estadual, na forma da lei”. 

 

 

Em sede jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal 

recentemente considerou constitucional lei de iniciativa parlamentar desde que 

não haja interferência na estrutura ou atribuição de órgãos públicos, a saber:  

 
“Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, 

embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da 

atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos 

(art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal) ” (STF, Tese de 

Repercussão Geral Tema 917, firmada a partir do ARE nº 879.911, Rel. 

Min. GILMAR MENDES, Plenário, J. 30/09/2016 – com destaque).  

   

Por isso mesmo, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela 

inconstitucionalidade formal da lei, tendo por parâmetro de controle os artigos 

66 e 87 da Constituição Estadual. Nesse sentido: 

 
“A legislação, de autoria parlamentar, ao instituir o Cartão de Identificação 

do Deficiente (CID), efetivamente invadiu esfera de atuação reservada ao 

chefe do Poder Executivo, em especial no que se refere à atribuições de 

órgãos públicos, e organização e funcionamento da Administração Pública. 

Daí a ofensa aos artigos 66, inciso IV e 87, inciso VI, da Constituição 

estadual, tema, aliás, intimamente relacionado à separação dos poderes (CE, 

art. 7º). Vale dizer, não obstante a louvável iniciativa protagonizada pela 

Câmara Municipal de Maringá, Paraná; e mesmo convencidos de que a 

iniciativa reservada reclama por interpretação restritiva (STF, ADI nº 724-

MS/RS, Tribunal Pleno, Maioria, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 

07/05/1992); na espécie, não se pode ignorar o vício que macula a 

construção legislativa, pois, a rigor, não compete ao Poder Legislativo 

intervir em matérias próprias da organização do Poder Executivo, inovando 

as atribuições de órgãos públicos. 

Dito de outro modo, a instituição do Cartão de Identificação do Deficiente 

(CID) pressupõe, pelo menos em tese, a adoção de inúmeras providências 

pelo poder público” (fls. 144/145). 
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Por fim, acerca do fundamento trazido aos autos para 

fundamentar a inconstitucionalidade da lei sob o ponto de vista material, 

entendo que se confunde, na verdade, com os argumentos já enfrentados na 

caracterização da inconstitucionalidade formal. Isso porque, de acordo com o 

sustentado pelo Autor, haveria a inconstitucionalidade material em razão da 

“competência da União e dos Estados para legislar sobre ‘proteção e a 

integração social da pessoa com deficiência’ – Inconstitucionalidade por 

repetição da Constituição Federal” (fl. 16). 

 

 

 

Diante do exposto, tendo em vista que a lei municipal tratou de 

matéria cuja competência legislativa é concorrente, portanto reservada à União e 

ao Estado-membro (art. 24, XIV, CF, e art. 13, XIV, CE); considerando a 

inexistência de interesse público local (art. 30, I, CF, e art. 17, I, CE); o pleno 

exercício da competência da União que já editou normas gerais sobre a proteção 

e integração social da pessoa portadora de necessidades especiais (Lei nº 

10.098/20001 e Lei nº 13.146/20152) e, por fim, a invasão de competência 

privativa do chefe do Poder Executivo em legislar acerca da atribuição dos 

órgãos e da administração pública (art. 66, IV, CE), Voto no sentido de 

reconhecer a inconstitucionalidade formal Lei nº 10.028/2015 do Município de 

Maringá, com efeitos retroativos à publicação da decisão que suspendeu 

cautelarmente os efeitos do diploma normativo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                -- 
1 Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras providências. 

2 Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 
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3. DISPOSITIVO.  

 

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes do Órgão 

Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 

votos, em declarar a inconstitucionalidade formal da Lei nº 10.028/2015 do 

Município de Maringá, nos termos do voto do Desembargador Relator. 

 

O julgamento foi presidido pelo Senhor Desembargador O 

julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador RENATO 

BRAGA BETTEGA (com voto) e votaram acompanhando o Relator os 

Excelentíssimos Senhores Desembargadores TELMO CHEREM, OCTÁVIO 

CAMPOS FISCHER,  CLAYTON CAMARGO, RUY CUNHA 

SOBRINHO, JOSÉ SEBASTIÃO FAGUNDES CUNHA, ROGÉRIO 

COELHO, MARIA JOSÉ DE TOLEDO MARCONDES TEIXEIRA, 

JORGE WAGIH MASSAD, SÔNIA REGINA DE CASTRO, LUIZ 

CARLOS GABARDO, PAULO ROBERTO VASCONCELOS, 

ARQUELAU ARAÚJO RIBAS, FERNANDO ANTONIO PRAZERES, 

CARLOS MANSUR ARIDA, NILSON MIZUTA, HAMILTON MUSSI 

CORREA, ASTRID MARANHÃO DE CARVALHO RUTHES, JOSÉ 

AUGUSTO GOMES ANICETO, JORGE DE OLIVEIRA VARGAS, 

MIGUEL KFOURI NETO, CARVILIO DA SILVEIRA FILHO e PAULO 

CEZAR BELIO. 
 

Curitiba, 20 de março de 2017. 

 

 

Des. CLAYTON CAMARGO 

             Relator 
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