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PARECER Nº 397/2016 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0632/15. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria dos nobres Vereadores Netinho de Paula e 
Laércio Benko, que visa instituir a Política Municipal de Desenvolvimento Sustentável dos 
Povos e Comunidades Tradicionais do Município de São Paulo, e dá outras providências. 

De acordo com o projeto, que prevê princípios e objetivos de referida política, ela 
pautar-se-á pelo desenvolvimento de ações integradas e articuladas pelos diversos órgãos da 
administração direta e indireta do Município de São Paulo. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, a propositura reúne condições para prosseguir em 
tramitação, conforme se demonstrará. 

No que tange ao aspecto subjetivo formal da propositura, ela comporta iniciativa de 
qualquer membro desta Casa, conforme o "caput" do artigo 37 da Lei Orgânica do Município. 

Quanto ao aspecto material, a propositura encontra-se em consonância com a 
competência comum de todos os entes federados em "combater a pobreza e os fatores de 
marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos" (art. 23, X, da 
Constituição Federal). 

Merece ser ressaltado o fato de nossa Constituição Federal reconhecer a 
vulnerabilidade dos Povos e Comunidades Tradicionais, amparando tanto a preservação da 
organização social, costumes, línguas, crenças e tradições dos índios (art. 231, "caput") quanto 
dos remanescentes das comunidades dos quilombos (art. 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias). 

Veja-se que a constitucionalidade de ações afirmativas tais como as previstas no 
projeto em questão colhe guarida na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 

"Não contraria - ao contrário, prestigia - o princípio da igualdade material, previsto no 
caput do art. 5º da Carta da República, a possibilidade de o Estado lançar mão seja de políticas 
de cunho universalista, que abrangem um número indeterminado de indivíduos, mediante 
ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos sociais 
determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, 
de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas 
particulares. O modelo constitucional brasileiro incorporou diversos mecanismos institucionais 
para corrigir as distorções resultantes de uma aplicação puramente formal do princípio da 
igualdade. Esta Corte, em diversos precedentes, assentou a constitucionalidade das políticas 
de ação afirmativa" (Tribunal Pleno, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 
186, Relator Min. Ricardo Lewandowski, j. 26.04.2012). 

Outrossim, o tema se insere na competência legislativa suplementar dos Municípios, 
nos termos do art. 30, II, da Constituição Federal, uma vez que o conteúdo deste projeto 
complementa o disposto no Decreto Federal n. 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que institui a 
Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. 

Acerca da constitucionalidade da suplementação municipal de ações afirmativas 
instituídas em âmbito federal, confira-se o seguinte precedente do Órgão Especial do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 2.705/2010, do município de Guararema. 
Instituição do "Programa Emergencial de Auxílio ao Desempregado". Designação de 
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desempregados sem fonte de subsistência, selecionados por critérios impessoais e objetivos, 
para participar de frentes de trabalho por tempo certo. Programa de cunho manifestamente 
assistencial que se insere no elenco de ações afirmativas que dão concretude às políticas 
públicas de combate à pobreza e ao desemprego. Medida análoga, ademais, à instituída nos 
âmbitos estadual e federal. Constitucionalidade reconhecida. Precedentes uniformes do Órgão 
Especial. Ação improcedente (Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 2203787-
34.2014.8.26.0000, Relator Arantes Theodoro, j. 08.04.2015). 

Para ser aprovado o projeto dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica do Município. 

Ante o exposto somos, pela LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 23.03.16. 

Alfredinho - PT - Presidente 

Eduardo Tuma - PSDB 

Gilberto Natalini - PV 
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