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PARECER Nº 358/2000 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO DE JUSTIÇA SOBRE O PROJETO 
DE LEI Nº 0609/1999 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Carlos Neder, que visa obrigar os ocupantes de 
cargos de livre provimento em comissão, que chefiem departamentos de compras ou exerçam a 
presidência de comissões encarregadas de processar contratações para o fornecimento de bens e execução 
de obras e serviços, no âmbito da Administração Direta e Indireta, a fazerem declaração pública 
circunstanciada de seus bens, por ocasião de suas nomeações e exonerações. 
A questão versa sobre a apresentação de declaração de bens para ocupantes de cargos públicos. 
A Constituição Federal, no artigo 37, inciso I, dispõe que "os cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, 
na forma de lei.". 
A Lei Federal 8.730, de 10 de novembro de 1993, estabelece a obrigatoriedade da apresentação de 
declaração de bens, para algumas autoridades e servidores públicos, entre eles "os que exerçam cargos 
eletivos e cargos, empregos ou funções de confiança, na administração direta, indireta e fundacional, de 
qualquer dos poderes da União." 
A Lei Federal, no entanto, estabelece tal obrigatoriedade no âmbito da União, não abrangendo o 
Município. 
A legislação municipal,por sua vez, trata do assunto na Lei Orgânica do Município, ao estabelecer a 
obrigatoriedade da apresentação da declaração de bens para Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, 
dirigentes da Administração Municipal e Conselheiros do Tribunal de Contas. 
Em relação aos demais servidores, a Lei Orgânica apenas exige a declaração de bens dos dirigentes da 
Administração Direta e Indireta, no artigo 83, inciso V. 
O Estatuto do Funcionário Público do Município de São Paulo, Lei 8.989, de 29 de outubro de 1979, por 
sua vez, dispõe no artigo 21, § 2º, que a "lei especificará os casos em que, no ato da posse, será exigida 
também declaração de bens.". 
O fato do referido Estatuto mencionar sobre a declaração de bens, poderia levar a suposição de que a 
questão versa sobre servidor público, o que contaminaria o presente projeto com vício de iniciativa por 
força do artigo 37, § 2º, inciso III, da Lei Orgânica do Município. 
No entanto, fazendo-se uma interpretação do projeto à luz das normas e Princípios Constitucionais, 
constata-se, que, na verdade, a questão deve ser inserida dentro das normas sobre Administração Pública, 
não sobre Servidores Públicos. 
O objetivo final e maior do projeto é o de se preservar os Princípios da Moralidade e da Transparência, 
prescritos nas Constituições Federal e Estadual. Embora afete o servidor público, não pode ser 
classificada como uma norma relativa à servidor público, pois não trata diretamente de seu regime 
jurídico, provimento de cargos ou de organização administrativa. Apenas estabelece uma exigência de 
apresentação de documento por ocasião da nomeação e exoneração do servidor. Tanto a matéria não é 
relativa ao servidor que o Estatuto do Funcionário Público não especificou quais os casos em que seriam 
exigidos a declaração de bens, deixando à outra lei. 
Além disso, a obrigatoriedade de que os agentes políticos também apresentem a declaração de bens, 
espalhadas pela Constituição e pela Lei Orgânica, demonstram que a exigência extrapola o âmbito dos 
servidores públicos, ainda que no caso seja aplicada apenas a estes, visando preservar, na verdade, os 
Princípios da Moralidade e da Transparência da Administração Pública. 
Por se tratar de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para deliberação, é dispensada a votação em 
Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões Permanentes, na forma do art. 46, X, do Regimento 
Interno desta Casa. 
Face ao exposto, o projeto reúne condições jurídicas de aprovação, estando amparado pelos artigos 37, 
"caput"; 81 e 83, da Lei Orgânica do Município; e artigos 37, "caput" e inciso I, da Constituição Federal. 
Opina-se, portanto,  
PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, em 02/05/2000. 
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