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PARECER Nº 1668/2011 DA COMISSÃO DE CONSTITUÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0429/11.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Cláudio Prado, que 
dispõe sobre o envio de informações de vagas de emprego cadastradas no sistema 
de informática e nos Centros de Apoio ao Trabalho da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e do Trabalho de São Paulo.  
De acordo com a propositura, o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal do 
Trabalho, deverá disponibilizar, pela Internet e por meio dos Centros de Apoio ao 
Trabalho, espaço que permita aos interessados na procura por vagas de emprego 
cadastrar seu número de celular e região em que pretendem trabalhar. A 
propositura determina, ainda, que o Poder Executivo envie mensagens (SMS) com 
informações sobre as vagas de emprego às pessoas que se cadastrarem.  
De acordo com a justificativa, a medida trata de garantia constitucional sobre 
direito fundamental à informação, combinada com o fomento ao trabalho e a função 
do Poder Público de orientar e incentivar as medidas socialmente relevantes.  
O projeto pode prosperar, como segue demonstrado.  
No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no artigo 37, 
caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos 
Cidadãos.  
O projeto encontra fundamento também na competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 23, inciso I, da Constituição 
Federal), vez que todos estes entes políticos têm competência para zelar pela 
guarda da Constituição Federal, sendo certo que, nos termos do art. 5º, incisos XIV 
e XXXIII, é assegurado o direito à informação a todos os cidadãos.  
Nesse sentido, é a lição de Pedro Lenza:  
É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, 
quando necessário ao exercício profissional. Trata-se de direito de informar e de ser 
informado (art. 5º, XIV, CF).  
Completando tal direito fundamental, o art. 5º, XXXIII, estabelece que todos têm 
direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de 
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança 
da sociedade e do Estado. (...) (grifo nosso) (In, Direito Constitucional 
Esquematizado, 11ª edição, São Paulo: Método, p. 711)  
Em outro aspecto, consoante o disposto nos artigos 30, inciso I, da Constituição 
Federal compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, 
dispositivo com idêntica redação no artigo 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal.  
Por interesse local, segundo Dirley da Cunha Junior, entende-se, não aquele 
interesse exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de 
modo mais direto e imediato. (In, Curso de Direito Constitucional, 2ª edição, 
Salvador: Juspodivm, 2008, p. 841)  
Nesse diapasão, estando a propositura relacionada ao direito à informação, 
observa-se a concretização do dever constitucional imposto ao Poder Público, 
insculpido no art. 5º, incisos XIV e XXXIII, do Texto Maior.  
Por seu turno, expressa, também, a Lei Orgânica Municipal, em seu art. 146 in 
verbis:  
Art. 146 – Compete ao Município implantar e manter atualizado o sistema municipal 
de informações sociais, culturais, econômicas, financeiras, patrimoniais, 
administrativas, físico-territoriais, inclusive cartográficas e geológicas, ambientais e 
outras de relevante interesse para o Município, assegurada sua ampla e periódica 
divulgação, e garantindo seu acesso aos munícipes (...). (grifo nosso)  



Fundamenta, ainda, a propositura, o inciso VIII, do art. 170 da Constituição 
Federal, o qual dispõe que, in verbis:  
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:  
(...)  
VIII - busca do pleno emprego;  
Referido princípio, em que se funda a ordem econômica, visa o pleno 
desenvolvimento do país bem como representa, segundo João Bosco Leopoldino da 
Fonseca a garantia de aproveitamento adequado de todas as potencialidades do 
País dentro do Princípio da Eficiência (In, FONSECA, João Bosco Leopoldino da. 
Direito Econômico. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 94), razão pela qual tal 
princípio guarda direta correlação com outro princípio da ordem econômica, qual 
seja, o da redução das desigualdades regionais e sociais, previsto no inciso VII do 
art. 170 do texto constitucional, o qual também é um dos objetivos fundamentais 
do Brasil, previsto no art. 3°, inciso III, da Constituição Federal.  
A aprovação da proposta depende do voto da maioria absoluta dos membros da 
Câmara, nos termos do art. 40, § 2º, inciso XII, da Lei Orgânica do Município.  
Ante o exposto, somos  
PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE.  
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