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PARECER Nº 2477/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0427/18. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Claudio Fonseca, que dispõe 
sobre desapropriação de imóveis para uso na função educação e dá outras providências. 

O projeto estabelece que as desapropriações destinadas à construção de Centros 
Educacionais Unificados, de escolas ou mesmo de unidades gestoras do Sistema Educacional 
em seu âmbito central ou regional só poderão ser efetivadas para uso direto pela 
Administração Pública. O projeto efetua, ainda, alteração na Lei nº 11.247/92, que cria o Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  FUMCAD, para estabelecer que o uso do 
referido fundo na função Educação somente poderá ocorrer para ampliação e manutenção da 
rede direta municipal. 

De acordo com a justificativa, busca-se que imóveis desapropriados para atender ao 
sistema de educação sejam utilizados apenas pelo Poder Público, sem participação da 
iniciativa privada, bem como que os recursos públicos não sejam utilizados para a construção 
de próprios públicos que serão utilizados por entidades privadas, por meio de parcerias 
firmadas com a Administração, para a prestação do serviço público de educação. 

Sob o aspecto jurídico, o projeto reúne condições para prosseguir em tramitação, eis 
que encontra respaldo na competência legislativa desta Casa, consoante será 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, inexistindo, ainda, 
qualquer impedimento para a iniciativa de projetos de lei que versem sobre a matéria em 
questão, uma vez que a reserva de iniciativa para projetos de lei que disponham sobre a 
prestação de serviço público foi abolida do citado diploma legal, através da Emenda nº 28, de 
14 de fevereiro de 2006. 

Acrescente-se, ainda, que 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. 

Importante frisar que o projeto propõe medida tendente a preservar o interesse público 
e que está em perfeita sintonia com os princípios da moralidade e da razoabilidade, os quais 
devem nortear a atuação da administração pública de todos os Poderes. 

Com efeito, a preocupação de fundo do projeto é que, em detrimento da 
implementação de unidades diretas de ensino, as quais em seu funcionamento estão sujeitas a 
total e irrestrita direção do Poder Público, se opte por empregar, inadvertidamente recursos e 
bens públicos em favor de entidades privadas. Com efeito, não se mostra razoável e, 
dependendo das circunstâncias, pode até mesmo ferir o princípio da moralidade, que o Poder 
Público adquira imóvel a ser utilizado por particular, ainda que para a prestação de serviço 
público. As parcerias entre a Administração e entidades privadas para fins de prestação de 
serviço de educação só se justificam se já houver uma estrutura disponível a ser oferecida pelo 
particular, pois, não faz sentido que o Poder Público empregue recursos públicos para 
construção de empreendimento para que aí sim o particular possa exercer a atividade que será 
objeto da parceria. Se já se optou por fazer tal investimento, nada mais razoável que o Poder 
Público reserve para si toda a condução do serviço. 
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Oportuna, assim, a menção a alguns ensinamentos doutrinários acerca dos princípios 
em questão: 

Segundo as lições de Lúcia Vale Figueiredo, o princípio da moralidade funciona como 
um plexo de regras de conduta que, dentro de um ordenamento jurídico, funcionam como 
Standards comportamentais que a sociedade deseja e espera. 

... 

É necessário se buscar a moralidade administrativa dentro de cada caso concreto, bem 
como inseri-la dentro de um contexto temporal, para que esse princípio possa ser atendido em 
sua completude. 

... 

Pode-se afirmar, então, que a eficiência traz em seu bojo pilares que extrapolam a 
mera legalidade é ate mesmo a moralidade. O que se quer da Administração neste foco é o 
combate aos desperdícios, ou, contrario sensu, a valorização à economicidade, à produtividade 
e ao rendimento funcional. 

... 

...todo ato da Administração deve causar o menor ônus social possível e buscar o 
melhor rendimento, ou a máxima efetividade. (in A nova principiologia do direito administrativo  
1ª parte, artigo de autoria de Fernando Lamego Sleumer, Revista Forum Administrativo, Belo 
Horizonte, ano 9, nº 99, maio/2009) 

...Defendemos, inclusive, que a razoabilidade é conceito indissociável de 
proporcionalidade, uma vez que o desproporcional é, em si, irrazoável. 

Destacam-se, na doutrina, os seguintes posicionamentos quanto à natureza jurídica da 
razoabilidade: (a) os que a veem como princípio; (b) os que entendem que se trata do princípio 
dos princípios; (c) os que defendem que não é princípio, mas sim verdadeiro método; e (d) 
aqueles que consideram-na juízo, associado à prudência e, portanto, à equidade. 

... 

A razoabilidade, como juízo de equidade, ampara-se na razão prática e não na razão 
teórica, por isso, considera Xavier Phillipe, que é muito mais fácil de compreender (no sentido 
de perceber) do que definir. A percepção da violação da razoabilidade emerge mais da intuição 
emocional do que de uma operação intelectiva de teorização racional. ... (in A verdadeira 
natureza jurídica da razoabilidade, artigo de autoria de Irene Patrícia Nohara acessível em 
http://www.cartaforense.com.br/Materia.aspx?id=3400, acesso em 26/07/11, grifamos) 

Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 11/12/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/12/2019, p.115  
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/

