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PARECER Nº 445/2016 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0513/15. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Netinho de Paula, que dispõe 
sobre a inclusão da disciplina "História da Cidade de São Paulo e de seus bairros" na grade 
curricular da rede pública de ensino no Município de São Paulo, e dá outras providências. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, a propositura não reúne condições para prosseguir 
em tramitação, posto que não observa os limites da competência legislativa desta Casa, 
invadindo seara privativa do Executivo. 

De fato, versa a propositura sobre serviços públicos, matéria que a Lei Orgânica do 
Município, por força da Emenda nº 28, de 2006, que alterou a redação do inciso IV, do § 2º, do 
art. 37, retirou do âmbito da iniciativa reservada do Sr. Prefeito. 

Todavia, os projetos de lei de iniciativa parlamentar que versem sobre serviços públicos 
deverão se revestir de natureza programática, limitando-se a definir diretrizes, princípios ou, 
ainda, parâmetros para a prestação dos referidos serviços. 

Ocorre que, pelo teor dos dispositivos propostos, verifica-se que, em realidade, não se 
tratam de meras diretrizes, mas, sim de ações concretas a serem realizadas pelo Executivo 
quando da prestação do serviço público de educação. 

Ademais, de acordo com o art. 9o, inciso IV, da Lei Federal nº 9.394/96, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, cabe à União, em colaboração com os 
Estados, Distrito Federal e Municípios, estabelecer competências e diretrizes para a educação 
infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos 
mínimos, de forma a assegurar formação básica comum. 

Compete, dessa forma, ao Conselho Nacional de Educação fixar o currículo mínimo 
comum (art. 9º, § 1º, letra "c", da Lei Federal nº 4.024/61, com a redação dada pela Lei nº 
9.131/95), cabendo aos Municípios baixar normas complementares para o seu sistema de 
ensino (art. 11, inciso III, Lei Federal nº 9.394/96), sistemática essa reafirmada pelo art. 26, 
"caput", do diploma acima mencionado: 

"Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma 
parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 
economia e da clientela." 

Assim, contemplar a parte diversificada do currículo escolar, no caso do sistema 
público municipal de ensino, afronta à competência do Poder Executivo, eis que é a este, em 
conjunto com o Conselho Municipal de Educação, que compete à elaboração do Plano 
Municipal de Educação (art. 200, § 3º, Lei Orgânica do Município). 

Ressalte-se, ainda, que quanto à rede municipal de ensino, regras atinentes à 
organização e funcionamento das escolas são regras de iniciativa reservada ao Chefe do 
Executivo, nos termos do art. 37, § 2º, inciso IV, razão pela qual esbarra o projeto, também 
neste ponto, no princípio constitucional da independência e harmonia entre os Poderes previsto 
no art. 2o, da Carta Magna e repetido no art. 6o, de nossa Lei Orgânica. 

Com base nesse entendimento, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já 
declarou a inconstitucionalidade de diversas leis municipais que pretendiam incluir disciplina na 
grade curricular das respectivas redes municipais de ensino: 



"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei nº 7.249, de 07 de abril de 2014, 
de iniciativa parlamentar, promulgada após veto total do Prefeito, que "dispõe sobre a 
implantação de disciplinas de Direito nas escolas municipais" Lei impugnada que estabelece 
obrigações e impõe tarefas típicas de administração atribuídas ao Poder Executivo, para as 
quais é constitucionalmente reservada a iniciativa do Prefeito Por outro lado, cria despesas 
sem especificar a respectiva fonte de custeio, que refere genericamente Violação da reserva de 
iniciativa do chefe do Poder Executivo e o princípio da separação de poderes e criação de 
despesas sem especificar a respectiva fonte de custeio (arts. 5º, caput, §§ 1º e 2º, 24, § 2º, 25, 
47, II, XI, XIV e XIX, 238, 239 e 241 da Constituição Estadual). Ação julgada procedente." 

(TJSP, Órgão Especial, ADI n. 2077486-42.2014.8.26.0000, Rel. Des. João Carlos 
Saletti, j. 25.02.15) 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 10.932, de 25 de agosto de 
2014, do Município de Sorocaba, que estabelece a obrigatoriedade do Executivo de implantar 
disciplina escolar com conteúdo de princípios básicos da legislação de trânsito e de educação 
para o trânsito. Vício de iniciativa. Ocorrência. Criação de despesa sem indicação de fonte de 
custeio. Inconstitucionalidade da lei reconhecida. Ação procedente." 

(TJSP, Órgão Especial, ADI n. 2183511-79.2014.8.26.0000, Rel. Des. Tristão Ribeiro, j. 
25.02.15) 

Desta forma, a propositura ao imiscuir-se em matéria de competência privativa do 
Poder Executivo, violou o princípio da harmonia e independência entre os Poderes, 
contemplado na Constituição Federal (art. 2º), na Constituição Estadual (art. 5º) e contemplado 
também na Lei Orgânica do Município (art. 6º). 

Pelo exposto, somos pela INCONSTITUCIONALIDADE, sem prejuízo do 
prosseguimento deste projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos 
termos do art. 79 do Regimento Interno. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 30/03/16. 

Alfredinho - PT - Presidente 

Ari Friedenbach - PHS - Relator 

Conte Lopes - PP 

Gilberto Natalini - PV 

Mário Covas Neto - PSDB 

Sandra Tadeu - DEM 

Senival Moura – PT 

 

VOTO EM SEPARADO E VENCIDO APRESENTADO PELO VEREADOR EDUARDO TUMA 
(PSDB) SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0513/15.  

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Netinho de Paula, que dispõe 
sobre a inclusão da disciplina “História da Cidade de São Paulo e de seus bairros” na grade 
curricular da rede pública de ensino no Município de São Paulo, e dá outras providências.  

O projeto merece prosperar.  

No que tange ao aspecto formal, o projeto está em conformidade com o “caput” do art. 
37 da Lei Orgânica do Município, segundo o qual a iniciativa das leis, em regra, cabe a 
qualquer membro desta Casa, bem como com o inciso I do art. 30 da Constituição Federal, que 
atribui aos Municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local.  

No campo material, o projeto dá concretude ao inciso V do art. 23 da Constituição 
Federal, que estabelece a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios para “proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência”.  

Especificamente no que concerne à história local, nossa Lei Orgânica prevê sua 
proteção em seu art. 193, inciso VI, segundo o qual compete ao Poder Público Municipal 
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promover “a participação e gestão da comunidade nas pesquisas, identificação, proteção e 
promoção do patrimônio histórico e no processo cultural do Município”.  

Durante a tramitação do projeto, devem ser realizadas pelo menos 2 (duas) audiências 
públicas, nos termos do art. 41, inciso XI, da Lei Orgânica do Município.  

Para ser aprovado, o projeto depende de voto da maioria absoluta dos membros desta 
Casa, conforme art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica do Município.  

Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE.  

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 30/03/16. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 01/04/2016, p. 91 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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