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PARECER Nº  1966/2011 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE EMENDA À LEI 
ORGÂNICA Nº 0006/11.  
Trata-se de projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, de autoria do Nobre 
Vereador Netinho de Paula, que visa acrescentar o inciso XII ao art. 2º; o § 11 ao 
art. 13; o parágrafo único ao art. 193 e os arts. 239 e 240 à Lei Orgânica do 
Município de São Paulo.  
De acordo com a proposta, as alterações pretendidas vêm no sentido de 
estabelecer uma ação afirmativa para combater a discriminação de forma a 
valorizar a igualdade de oportunidades a todos sem preconceitos de qualquer 
espécie.  
O projeto pode prosperar, conforme será demonstrado.  
Com efeito, a norma expressa no inciso IV do art. 3º, determina ser um dos 
fundamentos da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, e quaisquer outras formas de 
discriminação se erige em princípio fundamental de direito constitucional, 
traduzindo-se assim em "norma-matriz que explicita as valorações políticas 
fundamentais do legislador constituinte" (DA SILVA, José Afonso: Curso de Direito 
Constitucional Positivo; Malheiros, 1996, 11ª Ed., p. 97.).  
Nesse diapasão, dispõe o artigo 5º da Constituição Federal que reza:  
“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:  
(...)  
XLI – a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 
fundamentais;  
XLII – a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à 
pena de reclusão, nos termos da lei;  
(...)”  
Há que se observar ainda que o Brasil é signatário da Convenção Internacional 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial da ONU, ratificada 
pelo Brasil pelo Decreto Legislativo nº 23/1967 que inclusive prevê a adoção de 
medidas discriminatórias positivas para a proteção de certos grupos raciais ou de 
indivíduos pertecentes a esses grupos com o propósito de garantir-lhes, em 
igualdade de condições, o pleno exercício dos direitos humanos e das liberdades 
fundamentais.  
Todavia, se revela necessária a manifestação das Comissões de Mérito pertinentes, 
no que tange à conveniência e oportunidade da pretensão.  
A aprovação da proposta depende do voto favorável de 2/3 dos membros da 
Câmara, nos termos do art. 40, § 5º, inciso III, da Lei Orgânica do Município.  
Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE,  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
14/12/2011.  
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