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PARECER Nº 1455/2016 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0631/15. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria dos nobres Vereadores Netinho de Paula e 
Laércio Benko, que visa instituir o Estatuto Municipal da Igualdade Racial e Combate à 
Intolerância Religiosa, e dá outras providências. 

De acordo com o projeto, o estatuto orientará as políticas públicas, programas e ações 
a serem implementadas no Município. Ademais, a propositura prevê a criação do Sistema 
Municipal de Promoção da Igualdade Racial, bem como do Sistema de Financiamento das 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial. 

Em que pesem os louváveis propósitos do projeto, este não pode seguir em tramitação, 
porque determina ao Executivo a prática de ato concreto de administração, violando o princípio 
da Independência e Harmonia entre os Poderes, consagrado pelos artigos 2º da Constituição 
Federal, 5º da Constituição Estadual e 6º da Lei Orgânica Municipal. 

Com efeito, o presente projeto de lei determina ao Executivo a instituição de um 
programa municipal, o que implica na disponibilização de espaços e equipamentos, bem como 
de servidores. 

Dentro da competência privativa do Prefeito em dirigir a administração municipal (art. 
69, II, da Lei Orgânica Municipal) inserem-se as atribuições de planejamento, direção, 
organização e execução das atividades da Administração, cabendo ao Executivo - dentro da 
sua função de governar - estabelecer prioridades, fazer escolhas e implantar os programas e 
campanhas que forem condizentes com o programa de governo pelo qual foi eleito. 

Merece destaque o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, 
segundo o qual foi considerada inconstitucional lei semelhante à ora almejada, que pretendia 
instituir regramento genérico sobre determinado assunto e, todavia, acabou por disciplinar de 
forma particularizada vasta gama de direitos e serviços, criando, inclusive, dois órgãos novos, 
quais sejam, o Sistema Municipal de Promoção da Igualdade Racial e o Sistema de 
Financiamento das Políticas de Promoção da Igualdade Racial: 

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 946, de 28 de janeiro de 2011, do Município 
de Bertioga, oriunda de projeto de iniciativa parlamentar, que "institui o Estatuto do Pedestre e 
dá outras providências". Diploma que, apesar do rótulo, não veio a instituir regramento genérico 
sobre o tema e ainda sujeito à regulamentação, tendo, sim, fixado ele mesmo disciplina 
particularizada para uma imensa gama de bens e atividades públicos e privados. 
Inconstitucionalidade reconhecida por ter a aludida lei invadido a competência reservada ao 
Executivo e instituído despesas sem indicação da fonte de custeio. Artigos 24, § 2º, 25 e 47 
incisos II, XIV e XIX da Constituição do Estado de São Paulo. Ação procedente. 

(ADIN 0196676-67.2013.8.26.0000, julgado em 23 de abril de 2014. Relator 
Desembargador Arantes Theodoro). 

Ademais, por demandar uma série de atos materiais para sua implementação, inviável, 
pois, à Câmara Municipal criar despesas para o Executivo sem a indicação dos recursos 
disponíveis, o que gera contrariedade à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 
101, de 4 de março de 2000), em especial os artigos 16 e 17. 
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Ante o exposto, somos PELA INCONSTITUCIONALIDADE E 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 26.10.2016. 

Alfredinho - PT - Presidente 

Conte Lopes - PP- Relator 

Mário Covas Neto- PSDB 

Arselino Tatto - PT 

Eduardo Tuma- PSDB 

Sandra Tadeu - DEM 

David Soares - DEM 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 01/11/2016, p. 91 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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