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PARECER Nº 1556/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 401/12.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Cláudio Prado, que dispõe 
sobre a jornada de trabalho dos Profissionais de Enfermagem no âmbito da 
Administração Pública Direta e Indireta do Município de São Paulo, estabelecendo o 
máximo de 30 (trinta) horas semanais e 6 (seis) horas diárias, além de dispor 
sobre intervalos para descanso e vedar continuidade de turnos.  
Conforme explicitado na justificativa da proposta, pretende-se a preservação dos 
profissionais da área de enfermagem.  
Não obstante os seus meritórios propósitos, a propositura não reúne condições para 
prosseguir em tramitação, haja vista que afronta a iniciativa privativa do Sr. 
Prefeito para projetos de lei que regulem tal matéria.  
As normas gerais sobre processo legislativo estão dispostas nos artigos 59 a 69 da 
Constituição da República e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios. A propósito do tema, dispõe o art. 61, § 1º, inciso II, alíneas 
“a”, “b” e “c”, que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que 
disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na 
administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, organização 
administrativa, serviços públicos e sobre atribuições e regime jurídico dos 
servidores públicos da União e Territórios.  
Este o entendimento manifestado no julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 3.061, em que o eminente Ministro Carlos Britto preleciona 
que o § 1º do art. 61 da Lei Republicana confere ao Chefe do Poder Executivo a 
privativa competência para iniciar os processos de elaboração de diplomas 
legislativos que disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos 
públicos na Administração Direta e Autárquica, o aumento da respectiva 
remuneração, bem como os referentes a servidores públicos da União e dos 
Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria 
(alíneas a e c do inciso II do art. 61). Insistindo nessa linha de opção política, a 
mesma Lei Maior de 1988 habilitou os presidentes do Supremo Tribunal Federal, 
dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça a propor ao Poder Legislativo a 
criação e extinção de cargos e remuneração dos seus serviços auxiliares e dos 
juízes que lhes forem vinculados, tudo nos termos da alínea “b” do inciso II do art. 
96. A jurisprudência desta Casa de Justiça sedimentou o entendimento de ser a 
cláusula de reserva de iniciativa, inserta no § 1º do artigo 61 da Constituição 
Federal de 1988, corolário do princípio da separação dos Poderes. Por isso mesmo, 
de compulsória observância pelos estados, inclusive no exercício do poder 
reformador que lhes assiste. (Voto do Ministro Carlos Britto, no julgamento da Adin 
nº 3.061, DJ 09.06.2006).  
Em consonância com os mandamentos constitucionais, a Lei Orgânica do Município 
de São Paulo estabelece que a lei que tratar sobre servidor público municipal é de 
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, na clara dicção do art. 37, §2º, 
inc. III, abaixo reproduzido:  
“Art. 37 ...  
§ 2º - São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre: ...  
III – servidores públicos municipais, seu regime jurídico, provimento de cargos, 
estabilidade e aposentadoria;”  
Forçoso concluir, portanto, que a presente propositura, que disciplina o regime 
jurídico aplicável a uma determinada categoria de servidores públicos, representa 
ingerência indevida do Poder Legislativo em âmbito de atuação reservado 
exclusivamente ao Poder Executivo.  
Ademais, a Lei 14.713 de 4 de abril de 2008, em seu art. 26, inc. III, a, já submete 
os especialistas em saúde, na disciplina de enfermagem, à jornada básica de trinta 



horas semanais, estabelecendo, também, jornadas especiais a estes profissionais, 
conforme as necessidades do serviço público.  
Relevante salientar que qualquer alteração neste quadro de horários, não 
acompanhada da correspondente alteração da remuneração devida, implica 
necessariamente em aumento ou diminuição salarial. A redução de jornada sem 
adequação da remuneração fere os princípios da proporcionalidade e da isonomia, 
dentre outros que informam a atuação da Administração Pública.  
Neste sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
que declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que reduzia jornada de 
trabalho de determinados servidores, inclusive a dos enfermeiros, tendo se acolhido 
a tese transcrita:  
“O Município pode, por lei de iniciativa do Executivo e obedecido o devido processo 
legislativo, reduzir a jornada de trabalho de seus servidores públicos. Contudo, essa 
redução deve ser acompanhada da redução proporcional dos vencimentos ou 
salários.  
É evidente que, ao reduzir a jornada de trabalho dos empregados públicos sem 
redução dos salários, a Administração Pública não está agindo dentro dos limites da 
independência e autonomia, mas ofendendo diretamente os princípios relacionados 
no art. 111 da Constituição do Estado.  
Bastaria, para a inconstitucionalidade, afirmar que não é moral reduzir a jornada de 
trabalho de alguns servidores, em detrimento de outros, pois há afronta direta ao 
princípio da isonomia. A Administração Pública está tratando desigualmente 
trabalhadores em situação igual.”  
(Ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei nº 994.09.231450-0, j. 11 de agosto 
de 2010, Rel. Des. Eros Piceli)  
Diante de todo 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 
17/10/2012.  
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