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PARECER Nº 1622/2016 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0214/15. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Alessandro Guedes, que altera 
o inciso IV e acrescenta o inciso V ao art. 6º da Lei Municipal n. 13.697/03, a fim de especificar 
o critério de "maior distância entre a residência e a escola" para implantação do Programa de 
Transporte Escolar Municipal Gratuito - Vai e Volta. 

A propositura altera o inciso IV do art. 6º de referida lei - que estabelece a "maior 
distância entre a residência e a escola" como um dos critérios para implantação do Programa -, 
para especificar que tal será a distância igual ou maior do que 1,5 km (um quilômetro e meio) 
entre a residência e a escola, levando-se em consideração regiões de declives, aclives, bem 
como situações em que a distância entre a escola e a residência da criança possui servidão, 
pontes, viadutos, locais com ausência de passarelas ou faixas de pedestre e em localização de 
grande tráfego de veículos. 

O projeto inclui, ainda,  inciso V a esse mesmo artigo, para prever que, nas famílias 
com mais de um filho, "deverão ser avaliados horários escolares em trajetórias diferentes, para 
colégios diversos e distantes, que inviabilize a possibilidade do mesmo trajeto pelos pais, 
considerando o inciso IV". 

Não obstante os elevados propósitos que nortearam a apresentação do projeto, ele não 
reúne condições de prosseguir, uma vez que não observa os limites da competência legislativa 
desta Casa, invadindo seara privativa do Executivo. 

Com efeito, o projeto esbarra nos arts. 37, § 2º, inciso IV, e 70, inciso XIV, ambos da 
Lei Orgânica Municipal, segundo os quais a matéria aqui versada é de competência privativa 
do Sr. Prefeito, pois institui medida atinente à organização administrativa. 

Segundo Odete Medauar, organização administrativa engloba preceitos relativos à 
"divisão em órgãos, vínculo entre órgãos, distribuição de competências entre os órgãos, 
administração direta, administração indireta etc" (In "Direito Administrativo Moderno", Ed. RT, 
2ª ed., pág. 31). 

A matéria já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal: 

"A Lei 6.835/2001, de iniciativa da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, cria nova atribuição à Secretaria de Fazenda Estadual, órgão integrante do 
Poder Executivo daquele Estado. À luz do princípio da simetria, são de iniciativa do chefe do 
Poder Executivo estadual as leis que versem sobre a organização administrativa do Estado, 
podendo a questão referente à organização e funcionamento da administração estadual, 
quando não importar aumento de despesa, ser regulamentada por meio de decreto do chefe do 
Poder Executivo (...). Inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa da lei ora atacada." 

(ADI 2.857, rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 30-8-2007, Plenário, DJ de 30-
11-2007.) 

Especificamente em relação à matéria tratada neste projeto - especificação da 
abrangência da atuação no serviço de transporte -, é pacífica a jurisprudência do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo a respeito da inconstitucionalidade de leis de iniciativa 
parlamentar editadas com esse intuito: 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei nº 3.690, de 20 de outubro de 
2014, do Município de Mirassol, editada a partir de proposta parlamentar, que autorizou a 
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disponibilização de transporte público gratuito para estudantes universitários que estejam 
matriculados em cursos de outras cidades ou atletas amadores e grupos folclóricos que 
participem de eventos fora do Município - Legislação que versa questão atinente ao 
planejamento, à organização, à direção e à execução dos serviços públicos, atos de governo 
afetos à competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo local - Inobservância da iniciativa 
reservada conferida ao Prefeito que acabou por implicar em afronta ao princípio da separação 
dos poderes - Fato da legislação questionada conferir simples autorização ao Poder Executivo 
para a prática do ato nela previsto que não afasta a mácula atinente à invasão de competência, 
visto que o prefeito não necessita de autorização para o exercício de competência que lhe foi 
constitucionalmente atribuída - Previsão legal, ademais, que acarreta o aumento de despesas 
do Município, sem que se tivesse declinado a respectiva fonte de custeio - Vícios de 
inconstitucionalidade aduzidos na exordial que, destarte, ficaram evidenciados na espécie, por 
afronta aos preceitos contidos nos artigos 5º, 25 e 47, incisos II e XIV, todos da Constituição do 
Estado de São Paulo - Precedentes desta Corte - Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada 
procedente." 

(TJSP, Órgão Especial, ADI n. 2200083-13.2014.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Dimas 
Mascaretti, j. 29.04.15) 

"Ação direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 7.661, de 4 de setembro de 2014, do 
município de Marília, de iniciativa parlamentar, que alterou a Lei nº 7.166/2010 de modo a 
assegurar transporte coletivo urbano gratuito "aos atiradores do Tiro de Guerra de Marília e aos 
Agentes do GAOC Grupo de Apoio e Orientação à Cidadania, devidamente trajados". Vício de 
iniciativa reconhecido. Quebra do princípio da independência dos poderes. Invasão da esfera 
administrativa. Violação dos artigos 5º, 47 incisos II, XIV e XVIII, 117, 120 e 159 § único da 
Constituição do Estado de São Paulo. Ação procedente." 

(TJSP, Órgão Especial, ADI n. 2157238-63.2014.8.26.0000, Rel. Des. Arantes 
Theodoro, j. 03.12.14) 

O projeto, destarte, viola 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. 

Ante o 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 30.11.2016. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 02/12/2016, p. 137 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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