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PARECER Nº 1950/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0302/19. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Toninho Vespoli, que altera a 
Lei Municipal nº 14.660, de 26 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o Quadro dos 
Profissionais de Educação e respectivas carreiras e consolida o Estatuto do Magistério Público 
do Município de São Paulo. 

Os dispositivos alterados pelo projeto pretendem: (i) acrescentar o cargo de Secretário 
de Escola nas unidades de educação infantil da rede municipal de ensino; e (ii) prever o direito 
ao servidor de retornar à sua lotação de origem, quando deixar de exercer o cargo de 
Secretário de Escola, uma vez ocorrendo a designação de outro servidor para o cargo. 

Não obstante os elevados propósitos de seu autor, a propositura não reúne condições 
para prosseguir em tramitação, haja vista que afronta a iniciativa privativa do Poder Executivo 
para projetos de lei que regulem tal matéria. 

Com efeito, lei que disponha sobre servidores públicos é de iniciativa privativa do Chefe 
do Poder Executivo, na clara dicção do art. 37, § 2º, inciso III, da Lei Orgânica do Município, 
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; 

Observe-se que referido dispositivo atende ao princípio da simetria e está em 
consonância com a alínea c do inciso II do § 1º do art. 61 da Constituição Federal, bem como 
com o item 4 do § 2º do art. 24 da Constituição do Estado de São Paulo, restando claro, 
portanto, que a propositura representa ingerência indevida do Legislativo em âmbito de 
atuação reservado exclusivamente ao Poder Executivo. 

Portanto, dispor sobre servidores públicos municipais, principalmente para estabelecer 
regras gerais que digam respeito a todos os servidores vinculados ao Município (Estatuto dos 
Servidores), ou regras específicas referentes aos servidores da educação, é competência 
privativa do Prefeito. 

Há no caso, portanto, a chamada inconstitucionalidade formal subjetiva, ou seja, aquela 
em que há vício de iniciativa para a edição da lei. 

Ressalte-se que a disciplina normativa que rege o regime jurídico dos servidores 
públicos é matéria que se insere na esfera de exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo, 
sendo que esse entendimento tem sido perfilhado pela jurisprudência, abaixo transcrita: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE  Lei Complementar nº 1, de 9 de 
fevereiro de 2015, do Município de José Bonifácio, editada a partir de proposta parlamentar, 
que fixou novo período de recesso escolar, entre o segundo e o terceiro domingos do mês de 
outubro, para os professores de Educação Básica I e Educação Básica II no âmbito daquele 
Município  Legislação que versa acerca do planejamento, da organização, da direção e da 
execução dos serviços públicos, bem como insere-se por matérias afetas ao regime jurídico 
dos servidores públicos municipais, tratando de questões relativas a atos de governo, de 
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  Previsão legal, ademais, que acarreta o aumento de despesas do Município, com 
vistas à implementação das medidas ali previstas, 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, 24, § 2º, "4", 25, 47, 
incisos II e XIV, e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo  Precedentes desta 
Corte  Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. 

(Relator(a): Paulo Dimas Mascaretti; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: Órgão 
Especial; Data do julgamento: 24/02/2016; Data de registro: 29/02/2016) (grifo nosso) 

Esse mesmo entendimento é repetido em diversos precedentes do Supremo Tribunal 
Federal a respeito do tema: 

Processo legislativo: normas de lei de iniciativa parlamentar que cuidam de jornada de 
trabalho, distribuição de carga horária, lotação dos profissionais da educação e uso dos 
espaços físicos e recursos humanos e materiais do Estado e de seus Municípios na 
organização do sistema de ensino: reserva de iniciativa ao Poder Executivo dos projetos de leis 
que disponham sobre o regime jurídico dos servidores públicos, provimento de cargos, 
estabilidade e aposentadoria (art. 61, II, § 1º, c). (ADI 1.895, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 
julgamento em 2-8-2007, Plenário, DJ de 6-9-2007.) 

Lei estadual que dispõe sobre a situação funcional de servidores públicos: iniciativa do 
chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, a e c, CR/1988). Princípio da simetria. (ADI 2.029, 
Rel. Min. Ricardo Levandowski, julgamento em 4-6-2007, Plenário, DJ de 24-8-2007.) 

Projeto. Iniciativa. Servidor público. Direitos e obrigações. A iniciativa é do Poder 
Executivo, conforme dispõe a alínea c do inciso II do § 1º do art. 61 da CF. (ADI 2.887, Rel. 
Min. Marco Aurélio, julgamento em 4-2-2004, Plenário, DJ de 6-8-2004.) No mesmo sentido: 
ADI 3.166, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 27-5-2010, Plenário, DJE de 10-9-2010; ADI 
1.201, Rel. Min. Moreira Alves, julgamento em 14-11-2002, Plenário, DJ de 19-12-2002. 

Desta forma, a propositura, ao imiscuir-se em matéria de competência privativa do 
Poder Executivo, violou o princípio da harmonia e independência entre os Poderes, 
contemplado na Constituição Federal (art. 2º), na Constituição Estadual (art. 5º) e também na 
Lei Orgânica do Município (art. 6º). 

Por fim, registre-se que, ainda que não existisse o vício de inconstitucionalidade acima 
apontado a macular o projeto, incidiria este em ilegalidade por não terem sido observados os 
dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (artigos 15, 16 e 17). Com efeito, o texto 
aprovado cria despesa obrigatória de caráter continuado e nos termos dos citados dispositivos 
legais, deveria ser feita a comprovação da existência de receitas para a sua implementação, 
bem como deveria ser elaborada a estimativa de impacto orçamentário-financeiro da medida 
no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. 

Ante o 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 16/10/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 17/10/2019, p. 132 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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