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PARECER Nº 1946/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0515/14. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador David Soares, que dispõe 
sobre a criação da Capelania Escolar no Município de São Paulo, e dá outras providências. 

De acordo com a propositura, a Capelania Escolar constitui um serviço voluntário que 
objetiva o apoio espiritual, psicológico e social aos estudantes, pais e mestres da escola. 

A norma prevê que os aconselhamentos ministrados serão facultativos, após 
autorização dos pais ou responsáveis, bem como que a escola que aceitar tal serviço deverá 
dar suporte necessário para sua execução. 

Em que pese o nobre propósito de seu autor, sob o aspecto estritamente jurídico, o 
projeto não reúne condições para prosseguir em tramitação. 

Isso porque, ao criar serviço voluntário integrante do organismo escolar, o projeto 
acabou dispondo sobre a estrutura dos órgãos públicos, matéria atinente à organização 
administrativa, cuja iniciativa legislativa é privativa do Prefeito, nos termos do inciso IV do § 2º 
do art. 37 da Lei Orgânica do Município. Veja-se, a esse respeito, o seguinte precedente do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito de lei do Município de Mauá: 

"Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 4.932, de 26 de fevereiro de 2014, do 
Município de Mauá, que "Dispõe sobre a criação do serviço de capelania no velório municipal e 
dá outras providências". Desrespeito à iniciativa legislativa constitucionalmente reservada ao 
Chefe do Poder Executivo Municipal. Ofensa ao princípio da separação dos poderes. 
Instituição, ademais, de nova despesa para a Municipalidade, sem indicação da respectiva 
fonte de custeio. Afronta aos artigos 5º, 25, 47, II, XIV e XIX, 144, e 176, I, da Constituição 
Estadual. Ação julgada procedente." 

(TJSP, ADI n. 2194797-54.2014.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mortari, j. 25.02.15) 

Saliente-se, outrossim, que lei semelhante do Município do Rio de Janeiro foi declarada 
inconstitucional pelo Tribunal de Justiça daquele Estado: 

"Representação por inconstitucionalidade. Município do Rio de Janeiro. Lei municipal 
3661, de 08/0/2003, que dispõe sobre a criação do serviço voluntário de capelania hospitalar. 
Vício de iniciativa. Matéria de iniciativa privativa do Chefe do Executivo. Ofensa à Constituição 
Estadual. Inconstitucionalidade formal subjetiva por evidente vício de iniciativa. A motivação da 
criação desse tipo de leis constitui expediente, com mero objetivo de obter crédito político pela 
realização de obras ou serviços em campos materiais no quais é vedada a iniciativa da Câmara 
de Vereadores. Vulneração ao princípio constitucional que assegura a independência dos 
Poderes municipais. Controle de constitucionalidade das leis intimamente relacionado ao 
princípio da hierarquia normativa, da supremacia da Constituição. Precedentes no STF e neste 
Órgão Especial. Representação procedente." (TJRJ, Representação por inconstitucionalidade 
n. 0039242-25.2004.8.19.0000, Rel. Des. José Pimentel Marques, j. 21.11.05) 

Registre-se que esta Casa já aprovou projeto semelhante - PL nº 64/13, que dispõe 
sobre a instituição do serviço de capelania na Guarda Civil Metropolitana -, o qual foi vetado 
pelo então Prefeito em 16 de dezembro de 2013 sob o argumento de que "o projeto de lei 
interfere na organização administrativa, cujo impulso legislativo compete privativamente ao 
Executivo, nos termos do artigo 37, §2º, inciso IV, da Lei Maior local, malferindo igualmente o 



princípio constitucional da independência e harmonia entre os Poderes" (disponível em 
<http://documentacao.camara.sp.gov.br/iah/fulltext/veto/VEPL0064-2013.pdf>). 

Do mesmo modo, projeto de lei semelhante ao presente foi proposto na Câmara 
Municipal de Piracicaba - PL nº 102/16, que dispõe sobre a criação da Capelania Escolar no 
Município de Piracicaba, e dá outras providências -, recebendo parecer pela rejeição da 
propositura pela Comissão de Constituição e Justiça daquela Casa no dia 18 de abril de 2016 
com base nos mesmos fundamentos adotados neste parecer (disponível em 
<http://siave.camarapiracicaba.sp.gov.br/arquivo?Id=293152>). 

Desta forma, o projeto 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. 

Pelo 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 06/12/2017. 

Mario Covas Neto - PSDB - Presidente 

Caio Miranda Carneiro - PSB 

Janaína Lima - NOVO 

José Police Neto - PSD - Autor do Voto Vencedor 

Reis - PT 

Soninha Francine - PPS 

 
VOTO VENCIDO DO RELATOR RINALDI DIGILIO DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO 
DE LEI Nº 0515/14. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador David Soares, que dispõe 
sobre a criação da Capelania Escolar no Município de São Paulo, e dá outras providências. 

De acordo com a propositura, a Capelania Escolar constitui um serviço voluntário que 
objetiva o apoio espiritual, psicológico e social aos estudantes, pais e mestres da escola. 

A norma prevê que os aconselhamentos ministrados serão facultativos, após 
autorização dos pais ou responsáveis, bem como que a escola que aceitar tal serviço deverá 
dar suporte necessário para sua execução. 

A propositura reúne condições de prosseguimento. 

Cumpre inicialmente observar que a propositura harmoniza-se ao conteúdo da Lei 
Federal nº 9.982/00, que assegura o ingresso de religiosos aos hospitais, caso assim o seja 
requerido pelo enfermo ou seus familiares, nos seguintes termos: 

"Art. 1o Aos religiosos de todas as confissões assegura-se o acesso aos hospitais da 
rede pública ou privada, bem como aos estabelecimentos prisionais civis ou militares, para dar 
atendimento religioso aos internados, desde que em comum acordo com estes, ou com seus 
familiares no caso de doentes que já não mais estejam no gozo de suas faculdades mentais. 

Art. 2o Os religiosos chamados a prestar assistência nas entidades definidas no art. 1o 
deverão, em suas atividades, acatar as determinações legais e normas internas de cada 
instituição hospitalar ou penal, a fim de não pôr em risco as condições do paciente ou a 
segurança do ambiente hospitalar ou prisional." 

Encontra guarida também no art. 5º da Constituição Federal, em seus incisos VI e VII: 

"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 
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VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 
exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei, a proteção dos locais de culto e suas 
liturgias; 

VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas 
entidades civis e militares de internação coletiva." 

Ao assim dispor, a Carta Máxima previu a mesma liberdade de culto contemplada pelo 
Projeto em análise, assegurando a prestação de assistência religiosa, assim como o seu 
pluralismo, sem ferir, portanto, a liberdade de crença. 

Esse entendimento já foi externado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI nº 2076) do Partido Social Liberal (PSL), contra a Assembleia 
Legislativa do Acre, por omissão no preâmbulo da Constituição daquele estado da expressão 
"sob a proteção de Deus". 

Em seu voto, o Ministro Carlos Velloso entendeu que o preâmbulo constitucional não 
cria direitos e deveres nem tem força normativa, manifestando a posição do constituinte, 
enfatizando os princípios democráticos e a soberania popular. Em suma, a expressão "Sob a 
proteção de Deus", posta no preâmbulo, "reflete simplesmente um sentimento religioso", 
qualquer que seja a crença, cuja liberdade é garantida. 

Mais recentemente, o STF enfrentou o tema novamente no julgamento da ADI nº 4439, 
na qual era questionado o ensino religioso nas escolas da rede pública do país. Conforme 
notícia publicada no sítio eletrônico da Suprema Corte em 27 de setembro de 2017 (disponível 
em <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=357099>): 

"Em sessão plenária realizada na tarde desta quarta-feira (27), o Supremo Tribunal 
Federal (STF) julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4439 na qual a 
Procuradoria-Geral da República (PGR) questionava o modelo de ensino religioso nas escolas 
da rede pública de ensino do país. Por maioria dos votos (6 x 5), os ministros entenderam que 
o ensino religioso nas escolas públicas brasileiras pode ter natureza confessional, ou seja, 
vinculado às diversas religiões. 

Na ação, a PGR pedia a interpretação conforme a Constituição Federal ao dispositivo 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (caput e parágrafos 1º e 2º, do artigo 33, da 
Lei 9.394/1996) e ao artigo 11, parágrafo 1º do acordo firmado entre o Brasil e a Santa Sé 
(promulgado por meio do Decreto 7.107/2010) para assentar que o ensino religioso nas 
escolas públicas não pode ser vinculado a religião específica e que fosse proibida a admissão 
de professores na qualidade de representantes das confissões religiosas. Sustentava que tal 
disciplina, cuja matrícula é facultativa, deve ser voltada para a história e a doutrina das várias 
religiões, ensinadas sob uma perspectiva laica. 

O julgamento foi retomado hoje com o voto do ministro Marco Aurélio que acompanhou 
o relator, ministro Luís Roberto Barroso, pela procedência do pedido. Para ele, a laicidade 
estatal "não implica o menosprezo nem a marginalização da religião na vida da comunidade, 
mas, sim, afasta o dirigismo estatal no tocante à crença de cada qual". "O Estado laico não 
incentiva o ceticismo, tampouco o aniquilamento da religião, limitando-se a viabilizar a 
convivência pacífica entre as diversas cosmovisões, inclusive aquelas que pressupõem a 
inexistência de algo além do plano físico", ressaltou, acrescentando que não cabe ao Estado 
incentivar o avanço de correntes religiosas específicas, mas, sim, assegurar campo saudável e 
desimpedido ao desenvolvimento das diversas cosmovisões. 

No mesmo sentido, votou o ministro Celso de Mello (leia a íntegra do voto), ao 
entender que o Estado laico não pode ter preferências de ordem confessional, não podendo 
interferir nas escolhas religiosas das pessoas. "Em matéria confessional, o Estado brasileiro há 
manter-se em posição de estrita neutralidade axiológica em ordem a preservar, em favor dos 
cidadãos, a integridade do seu direito fundamental à liberdade religiosa", destacou, ao 
acompanhar integralmente o relator da ação direta. 

Última a votar, a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, seguiu a divergência 
apresentada inicialmente pelo ministro Alexandre de Moraes, no sentido de julgar a ação 
improcedente a fim de que o ensino religioso nas escolas públicas brasileiras tenha natureza 
confessional. "A laicidade do Estado brasileiro não impediu o reconhecimento de que a 
liberdade religiosa impôs deveres ao Estado, um dos quais a oferta de ensino religioso com a 
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facultatividade de opção por ele", ressaltou a ministra. De acordo com ela, todos estão de 
acordo com a condição do Estado laico do Brasil, a tolerância religiosa, bem como a 
importância fundamental às liberdades de crença, expressão e manifestação de ideias. 

Com a leitura dos três votos proferidos nesta quarta-feira, o Supremo concluiu o 
julgamento da ADI. Votaram pela improcedência do pedido os ministros Alexandre de Moraes, 
Edson Fachin, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Cármen Lúcia. Ficaram 
vencidos os ministros Luís Roberto Barroso (relator), Rosa Weber, Luiz Fux, Marco Aurélio e 
Celso de Mello, que se manifestaram pela procedência da ação". 

Dessa feita, a matéria é constitucional, tendo em vista dispor de maneira a adequar 
dispositivos federais às peculiaridades locais, conforme o previsto no art. 30, incisos I e II da 
Constituição Federal. 

O projeto está amparado no art. 13, inciso I; art. 37, caput e no Poder de Polícia do 
Município e dependerá do voto favorável da maioria absoluta dos Vereadores, nos termos do 
art. 40, § 3º, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal. 

Ante o exposto somos pela LEGALIDADE. 

Não obstante, sugerimos o Substitutivo a seguir, a fim de adaptar o texto às regras de 
técnica legislativa elencadas na Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, que 
dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis: 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0515/14. 

Dispõe sobre a criação da Capelania Escolar no Município de São Paulo, e dá outras 
providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A: 

Art. 1º Cria no Município de São Paulo o Serviço Voluntário de Capelania Escolar 
objetivando o apoio Espiritual, Psicológico e Social aos estudantes, pais e mestres da escola. 

Parágrafo Único. O serviço que trata este artigo é um instrumento voluntário de 
aconselhamento e suporte, alicerçado nos princípios doutrinários, colaborando na formação 
intelectual, espiritual, e social de todos os membros da comunidade escolar. 

Art. 2º Os aconselhamentos ministrados poderão ser facultativos, ou seja, somente 
após autorização dos pais ou responsável, poderá o menor participar das aulas de 
aconselhamento. 

Art. 3º O capelão deverá ter um livro de registro de área e distribuição de trabalhos, 
para catalogar todos os itens necessários ao acompanhamento do trabalho de cada capelão 
auxiliar e a desenvoltura do trabalho na escola e para um possível relatório do projeto. 

Art. 4º O serviço de Capelania poderá utilizar de todos os meios e programas possíveis 
para passar os valores e princípios através de atividades como recreação de férias, videoteca, 
biblioteca, grupos de alunos, acampamento, artes, música, teatro, esportes, viagens, aulas, 
palestras e comemorações. 

Art. 5º A escola que aceitar o Serviço Voluntário de Capelania Escolar deverá dar 
suporte necessário para a execução do mesmo. 

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 06/12/2017. 

Mario Covas Neto - PSDB - Presidente - Contrário 

Caio Miranda Carneiro - PSB - Contrário 

Janaína Lima - NOVO - Contrário 

José Police Neto - PSD - Contrário 
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Reis - PT - Contrário 

Rinaldi Digilio - PRB - Relator 

Sandra Tadeu - DEM 

Soninha Francine - PPS - Contrário 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 14/12/2017, p. 98 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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