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PARECER Nº 757/2010 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE EMENDA À LEI 
ORGÂNICA Nº 0001/10.  
Trata-se de projeto de emenda à Lei Orgânica, de iniciativa de 1/3 dos membros da 
Câmara (art. 36, LOM), que visa acrescer o inciso III ao art. 137, com o fim de 
limitar os gastos com publicidade, incluindo as publicações oficiais, em até 0,15% 
das receitas correntes líquidas.  
O projeto pode prosperar, como veremos a seguir.  
No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no artigo 37, 
caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos 
Cidadãos.  
O objetivo da propositura é estabelecer um limite para os gastos de publicidade, 
compatibilizando o interesse público à informação acerca dos atos praticados pela 
Administração Pública com as despesas incorridas para atendimento a tal 
finalidade, tendo em vista as inúmeras demandas sociais a cargo do Município.  
Assim, a propositura encontra respaldo também no art. 37, caput, da Constituição 
Federal e no art. 81-A da Lei Orgânica do Município, os quais elencam a moralidade 
entre os princípios a serem observados pela Administração Pública, podendo ser 
citados também os princípios da eficiência e da razoabilidade a ampará-la.  
Com efeito, de acordo com o §1º do art. 37 da Constituição Federal, a publicidade 
governamental deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social e, 
inquestionavelmente, estabelecer parâmetros para o exercício de tal publicidade – 
intento que se objetiva alcançar através do projeto em análise – é medida que 
atende os princípios acima citados, dos quais, de forma bastante resumida, podem 
ser apreendidos como conteúdos essenciais: a atuação da Administração de acordo 
com princípios éticos, agindo com sinceridade e lisura perante os administrados 
(moralidade); o atingimento do interesse público com o menor dispêndio financeiro 
possível (eficiência); e a adequação entre meios e fins (razoabilidade).  
Cumpre registrar que diante da intensa polêmica acerca da publicidade 
governamental muitas leis disciplinando o assunto têm sido publicadas, sendo que 
no âmbito federal encontram-se em tramitação vários projetos sobre o assunto na 
Câmara dos Deputados, apensados ao Projeto de Lei nº 3.894/2000, o qual 
disciplina a publicidade e propaganda dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 
e entidades da administração indireta.  
A propósito do tema, também é interessante verificar o posicionamento da 
doutrina. O Prof. Adilson Abreu Dallari em parecer publicado na revista RDP nº 98, 
intitulado “A divulgação das atividades da Administração Pública” assim se 
manifesta:  
“Ora, titular do interesse público é o povo, o corpo social, a sociedade civil, em seu 
conjunto ou segmentada em entidades intermediárias (associações, sindicatos, 
etc.) e até mesmo representada por um único indivíduo, como no caso da Ação 
Popular. Por isso mesmo a coletividade tem o direito elementar de saber o que se 
passa na Administração Pública, e esta tem o correspondente dever de ser 
permeável, transparente, acessível. ...  
Não pode haver abuso na atividade informativa oficial, pois isso atentaria contra a 
probidade da Administração. Para evitar abusos é que existem o controle político, 
exercido diretamente pelo Poder Legislativo, o controle econômico-financeiro 
exercido pelo Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas, e o controle 
jurisdicional, exercitado pelo Poder Judiciário... .” (grifamos)  
Outrossim, é válido citar trecho extraído do artigo intitulado “A propaganda 
governamental no diálogo entre Estado e Sociedade” (de autoria de Raquel 
Cavalcanti Ramos Machado, disponível na Internet: 



http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=12000, acesso em 16/04/10), no qual 
a autora analisa o tema pela ótica do controle da publicidade:  
“...E em uma democracia, o direito à informação é viabilizado pelo princípio da 
publicidade. Ao cidadão deve ser propiciado acesso aos dados que entender 
necessários a sua atuação enquanto agente político passivo. ...  
Sabe-se, por outro lado, que não pode o Estado, a pretexto de realizar um ato-
meio, gastar a tal ponto que inviabilize sua atuação-fim. Diante dessas 
considerações, fica fácil concluir que não pode o Estado gastar mais com 
propaganda do que realizando os atos prestacionais e materiais que divulga, 
sobretudo no caso de propaganda institucional ... Do contrário, possibilitar 
divulgações mais dispendiosas do que a própria atuação é privilegiar a retórica em 
prejuízo de incrementos reais efetivos, o que possibilita o surgimento de uma 
democracia forjada, já que fundada em uma imagem irreal de prosperidade estatal. 
...  
A moralidade exige proporcionalidade entre os meios e os fins a atingir...Por isso 
mesmo, a imoralidade salta aos olhos quando a Administração Pública é pródiga em 
despesas legais, porém inúteis, como propaganda ou mordomia, quando a 
população precisa de assistência médica, alimentação, moradia, segurança, 
educação, isso sem falar no mínimo indispensável à existência digna. ...  
Dessa forma, assim como outrora a Ciência Jurídica avançou para possibilitar o 
controle da atuação estatal por meio de princípios, é preciso entender que a 
juridicidade desses princípios tem por fim possibilitar a efetivação do Estado Social.  
É inteiramente retrógrado afirmar que referido controle viola a separação de 
Poderes. Afinal, quando Montesquieu apontou as formas de interseção entre 
poderes, o Estado não tinha a feição de agora. ...  
Ora, de nenhuma utilidade teria limitar constitucionalmente os gastos do Estado se, 
em verdade, a adequação desses gastos não fosse controlável por outro Poder, pois 
a cada dever jurídico deve corresponder a possibilidade de seu controle.” 
(grifamos)  
Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
30/06/2010.  
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