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PARECER Nº 1270/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO LEI Nº 100/2019. 

Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador Ricardo Teixeira, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade, dentro de uma legislatura, de a presidência da Casa Legislativa ser 
exercida por uma Vereadora, por no mínimo um ano (uma sessão legislativa).  

Segundo justificativa, a Câmara Municipal de São Paulo nunca teve em sua presidência 
uma mulher. Muito embora as mulheres sejam a maioria da população brasileira e sua 
participação nos cargos políticos tenha aumentado, ainda há necessidade de se criar meios que 
garantam a participação feminina em cargos tradicionalmente ocupados por homens. 

Sob o estrito aspecto da legalidade, o projeto não reúne condições de prosseguir em sua 
tramitação. 

De início, cumpre destacar a importância da formulação de mecanismos legislativos que 
objetivem eliminar todas as formas de discriminação contra a mulher. Como se sabe, a 
participação da mulher revestindo-se de cidadania efetiva, na condição de sujeito de direitos civis 
e políticos é algo recente na história, eis que, até pouco tempo, as mulheres estavam, 
estritamente, relegadas às funções domésticas e familiares. O longo processo histórico de 
sociedade patriarcal redundou em práticas discriminatórias consolidadas. Sob a ótica legislativa, 
basta recordar que o sufrágio feminino foi contemplado apenas pelo Código Eleitoral de 1932, 
após a luta de mulheres como Bertha Lutz; que a incapacidade civil de mulheres casadas 
perdurou até 1962; e, que a igualdade de gêneros constituiu um marco constitucional apenas em 
1988. O Código Civil de 1916, que refletia a sociedade de sua época, continha diversos 
dispositivos discriminatórios, como a chefia da família a cargo do marido e a necessidade de 
autorização deste para que a mulher casada pudesse exercer uma profissão, e foi 
expressamente revogado somente em 2002 pelo atual código. Mais recentemente, dispositivo 
do texto de 1940 do Código Penal que previa isenção de pena do autor de estupro pelo 
casamento com a vítima foi revogado em 2005. 

A mudança dessa realidade é uma conquista ainda em andamento, graças às 
reivindicações dos inúmeros movimentos feministas desde o fim do século XIX até os dias atuais. 
A discriminação contra a mulher, não obstante, ainda é frequente, o que se pode constatar a 
partir da sub-representação feminina nos espaços políticos. Vale registrar que o Brasil é 
signatário da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 
Mulher, de 1979, promulgada inicialmente pelo Decreto Federal 89.460/84 e, após, pelo Decreto 
Federal 4.377/02, que é o que se acha vigente e prevê expressamente a promoção de ações 
afirmativas: “A adoção pelos Estados-Partes de medidas especiais de caráter temporário 
destinadas a acelerar a igualdade de fato entre o homem e a mulher não se considerará 
discriminação na forma definida nesta Convenção, mas de nenhuma maneira implicará, como 
conseqüência, a manutenção de normas desiguais ou separadas; essas medidas cessarão 
quando os objetivos de igualdade de oportunidade e tratamento houverem sido alcançados” (art. 
4º, 1). Exemplo de ações afirmativas para mulheres foi previsto na Lei Federal 12.034/09, que, 
alterando a Lei Eleitoral (Lei Federal 9.504/97), obriga partidos políticos a cumprirem cotas de 
30% a 70% para candidaturas de cada sexo. 

Não obstante o elogioso propósito, a presente proposta não resiste ao exame da 
constitucionalidade. 

Isto porque, o mandato dos membros da Mesa da Câmara é matéria que integra a Lei 
Orgânica do Município (artigos 24 e seguintes). Trata-se de matéria de reprodução obrigatória 
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da Constituição Federal, por força do caput do artigo 29 (“O Município reger-se-á por lei orgânica, 
votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos 
membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta 
Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: (...)”) combinado 
com o artigo 58, §1º, da Carta Maior (“§1º  Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é 
assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos 
parlamentares que participam da respectiva Casa”). 

A alteração da Lei Orgânica somente pode ser feita por proposta de 1/3 (um terço), no 
mínimo, dos membros da Câmara Municipal; do Prefeito; ou de cidadãos, mediante iniciativa 
popular assinada por, no mínimo 5% (cinco por cento) dos eleitores do Município (art. 36, incisos 
I, II e II, da Lei Orgânica). 

Portanto, há um vício formal insuperável que obsta o prosseguimento do projeto em tela. 

Outrossim, também no aspecto material o projeto encontra óbice instransponível, pois a 
determinação de que a presidência da Câmara deverá ser exercida por uma Vereadora extrapola 
o âmbito das ações afirmativas, cujo escopo no campo do projeto em análise deveria se limitar 
a criar condições para que haja efetividade na participação política das mulheres, assegurando 
a possibilidade de valorização da participação feminina.  

Com efeito, implementar mecanismos que viabilizem a participação das mulheres é 
muito diferente de impor que determinada função seja necessariamente desempenhada por 
mulheres, desrespeitando, no caso em análise, o direito político básico de votar e ser votado. 
Nesta linha, a já referida Lei Federal nº 12.034/09 atuou no sentido de assegurar um percentual 
de candidaturas para as mulheres, mas não de reservar propriamente certo numero dos postos 
de representação política às mulheres, até porque tal medida afrontaria o princípio da 
razoabilidade, pois, como já assinalado, desconsideraria a vontade do eleitor.  

Ante o exposto somos, PELA ILEGALIDADE, 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 21/08/2019. 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PR) - Relator 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

Reis (PT) 

Ricardo Nunes (MDB) 

Rinaldi Digilio (REPUBLICANOS) - Contrário 

Rute Costa (PSD) - Contrário 

Sandra Tadeu (DEM) - Contrário 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 22/08/2019, p. 88 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


