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PARECER 339/2010 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0651/09. 
Trata-se de projeto de lei de autoria da Nobre Vereadora Mara Gabrilli, que visa alterar 
a lei nº 13.398,de 31 de Julho de 2002, a qual dispõe sobre o acesso de pessoas com 
deficiência a cargos e empregos públicos da Prefeitura do Município de São Paulo. O 
projeto merece prosperar como será demonstrado a seguir.  
Muito embora a matéria relativa ao regime de servidores públicos municipais seja de 
competência legislativa privativa do Prefeito, conforme a dicção do art. 37, §2º, inciso 
III da Lei Orgânica Municipal o projeto em tela não esbarra neste vício por não se 
tratar de alteração de regime jurídico do servidor público, mas tão somente de 
harmonização de legislação, conforme exposto na Justificativa. 
Em outras palavras, o presente projeto tem o escopo de corrigir a situação ilegal em 
que se encontra a lei paulistana relativa ao ingresso de pessoas  com deficiência nos 
quadros da administração pública. Isto pois, a lei federal, notadamente, lei nº 
7.953/89, regulamentada pelo decreto nº 5.296/04 dispõe sobre categorização de 
deficiências distinta e mais pormenorizada do que na ora reformada lei paulistana.  
Ademais, em casos de antinomia de regras deve-se proceder ao exame de qual regra 
prevalece sobre qual. Aqui temos o conflito entre uma regra superior, lei federal nº 
7.953/89 com uma lei inferior, lei municipal nº 13.398 de 31 de Julho de 2002. Assim, 
é um conflito hierárquico no qual, sabidamente, prevalece a norma superior, mesmo 
que haja conflito cronológico (afinal o critério de solução hierárquico prevalece sobre o 
cronológico) . A lei municipal já está revogada naqueles aspectos em que contradiz a 
lei federal. Portanto, temos um vazio jurídico que deve ser suprido para que o direito 
fundamental ao trabalho das pessoas com deficiência não seja desrespeitado. Nesse 
espaço, encontra-se a competência legislativa do Vereador em suprir esta lacuna da 
lei.  
Ainda que se entenda que a iniciativa para a propositura do projeto sob análise seja 
privativa do Poder Executivo, é dever do Poder Legislativo e/ou Judiciário apresentar 
tal proposta quando da omissão do Executivo.   
O Supremo Tribunal tem reconhecido o instituto da inconstitucionalidade  por omissão. 
Na falta de agir do poder competente, poderá outro suprir sua omissão. 
Evidentemente, o escopo do agir dos outros poderes é delimitado pelo texto 
constitucional, conforme ementa abaixo.  
“DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO - MODALIDADES DE COMPORTAMENTOS 
INCONSTITUCIONAIS DO PODER PÚBLICO.  
O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quanto 
mediante inércia governamental. A situação de inconstitucionalidade pode derivar de 
um comportamento ativo do Poder Público, que age ou edita normas em desacordo 
com o que dispõe a Constituição, ofendendo-lhe, assim, os preceitos e os princípios 
que nela se acham consignados. Essa conduta estatal, que importa em um ‘facere’ 
(atuação positiva), gera a inconstitucionalidade por ação.  
Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à realização concreta dos 
preceitos da Constituição, em ordem a torná-los efetivos, operantes e exeqüíveis, 
abstendo-se, em conseqüência, de cumprir o dever de prestação que a Constituição 
lhe impôs, incidirá em violação negativa do texto constitucional. Desse ‘non facere’ ou 
‘non praestare’, resultará a inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total, 
quando é nenhuma a providência adotada, ou parcial, quando é insuficiente a medida 
efetivada pelo Poder Público. 
(RTJ 185/794-796, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno) 



Assim sendo, uma omissão do Poder Executivo poderá ser suprida pelo Poder 
Judiciário, por exemplo. Na mesma linha, uma omissão do Poder Executivo pode ser 
suprida pelo Poder Legislativo. Obviamente, tais casos são delimitados à efetivação de 
direitos fundamentais, sejam de primeira ordem, como liberdade de expressão, ir e vir 
e etc; sejam de segunda ordem tais como direito à educação, saúde e trabalho.  
Esclarecida a existência do poder-dever do Legislativo em suprir lacunas 
constitucionais deixadas pelo Executivo, cumpre analisar se o projeto em tela é de 
índole constitucional de primeira ou segunda ordem.  
Conforme assinalado acima, a presente propositura visa harmonizar a lei municipal à 
lei federal no tocante ao ingresso de pessoas com deficiência nos quadros da 
Administração Pública. Portanto, tem como matéria tanto o direito ao trabalho, quanto 
a proteção à pessoa com deficiência. Assim, prima-facie, a matéria abordada é de 
direito econômico fundamental – o direito ao trabalho.  
Da mesma forma, o art. 24, XIV prevê a competência concorrente do Município para 
legislar sobre a proteção e integração da pessoa com deficiência. Nesse sentido, não 
pode a legislação municipal contrariar norma geral editada pela União. A questão que 
resta é: isso é um direito fundamental? Existe um direito à legislação ? No nosso 
entender sim. O administrado tem o direito ao fiel cumprimento e execução da lei em 
decorrência do princípio da legalidade. Em outras palavras, no nosso ordenamento 
existe o direito à legalidade, conforme interpretação sistemática do art. 5º,II, CF. 
Portanto, é de competência legislativa da Câmara Municipal suprir a omissão do 
Executivo, que não alterou a lei  13.398,de 31 de Julho de 2002 para adequá-la à lei 
federal  nº 7.953/89, regulamentada pelo Decreto nº 5.296/04.  
Por se tratar de matéria relativa ao art. 40, §3º, IV o projeto será submetido à votação 
da maioria absoluta dos membros da casa em dois turnos de discussão no Plenário.  
Pelo exposto somos pela CONSTITUCIONALIDADE e LEGALIDADE. 
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