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PARECER Nº 284/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0124/09. 
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Donato, que dispõe sobre a 
alteração do inc. I, do art. 179, da Lei 8989, de 29 de outubro de 1979, denominado 
Estatuto do Funcionário Público do Município de São Paulo, que define como infração 
disciplinar “referir-se depreciativamente em informação, parecer ou despacho, ou pela 
imprensa, ou por qualquer meio de divulgação, às autoridades constituídas e aos atos 
da Administração”. 
Em sua justificativa, o autor do projeto expôs tratar-se de norma anterior à 
Constituição Federal em vigor, uma vez que esta trouxe em seu bojo rol ampliado de 
liberdades individuais, que inclui a liberdade de expressão sob qualquer forma, 
repetido em dois dispositivos: art. 5º, inc. IV, e art. 220. 
Com efeito, a Constituição Federal estabeleceu um núcleo imutável, ao qual 
denominou-se “cláusulas pétreas”, descritos no § 4º, do art. 60, quando vedou a 
abolição ( I ) da forma federativa de Estado; ( II ) do voto direto, secreto, universal e 
periódico; ( III ) da separação dos Poderes; e ( IV ) dos direitos e garantias 
individuais, no qual se enquadra a questão. 
Assim, o inc. IV desse parágrafo tornou imutável o direito de livre manifestação do 
pensamento estabelecido no inc. IV do art. 5º da Carta Magna, elevando-o ao status 
de direito fundamental. 
Pode-se inferir assim que o dispositivo que se pretende revogar perdeu sua eficácia 
diante do direito fundamental estabelecido a posteriori. 
De outro lado, define-se “regime jurídico” como o conjunto de normas aplicáveis a uma 
certa matéria, determinando a exclusão de todas as outras. 
Neste caso, o dispositivo que se pretende revogar, além de ter perdido sua eficácia 
diante da Constituição de 1988, integra o Estatuto dos Funcionários Públicos 
Municipais, mas não tem o condão de excluir a incidência de norma constitucional, 
podendo-se inferir que a iniciativa em comento vem harmonizar formalmente esse 
diploma em relação à atual sistemática constitucional. 
Ressalte-se, ainda, que o projeto não aborda matéria de organização administrativa 
nem gera obrigação ou despesa para o Executivo. 
Por fim, a iniciativa cumpriu o disposto nos artigos 13, inc. I, e 37, caput, ambos da 
Lei Orgânica, uma vez que proposto no regular exercício da competência legislativa 
desta Casa. 
Por se tratar de matéria sujeita ao quórum de maioria absoluta para deliberação (art. 
40, § 3º LOM), a apreciação da iniciativa cabe ao Plenário. 
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