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PARECER Nº 2483/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0429/19. 

 Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Ricardo Teixeira, que dispõe, 
no âmbito do Município de São Paulo, sobre a obrigatoriedade de o estudante plantar uma 
árvore na conclusão do ensino médio, como requisito para o recebimento do seu diploma. 

De acordo com a propositura, caberá à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e às 
Subprefeituras indicar os locais para o plantio das árvores, ficando o Poder Executivo 
autorizado a firmar convênios com instituições e órgãos privados para o cumprimento da lei. 

Não obstante os elevados propósitos de seu autor, a propositura não reúne condições 
para prosseguir em tramitação, por extrapolar os limites da competência do Município e violar o 
princípio da separação dos Poderes. 

Com efeito, é da competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal 
legislar sobre educação, cultura, ensino e desporto, nos termos do art. 22, inciso IX, da 
Constituição Federal. Aos Municípios cabe apenas suplementar a legislação federal e a 
estadual no que couber (art. 30, II, da CF). 

Na área da educação, os §§ 2º e 3º do art. 211 da CF dispõem, respectivamente, que 
os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, ao passo 
que os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. 

Por outro lado, compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da 
educação nacional (art. 22, inciso XXIV, da CF). Este o objeto da Lei Federal nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, cujos artigos 35, 35-A 
e 36, modificados pela Lei Federal nº 13.415/2017, versam sobre as diretrizes básicas do 
ensino médio. Nos termos da LDB, a Base Nacional Comum Curricular é que definirá os 
conteúdos, as atividades teóricas e práticas, bem como as provas e demais exigências 
curriculares do ensino médio. Confira-se: 

Art. 35-A. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de 
aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas 
seguintes áreas do conhecimento: 

I - linguagens e suas tecnologias; 

II - matemática e suas tecnologias; 

III - ciências da natureza e suas tecnologias; 

IV - ciências humanas e sociais aplicadas. 

(...) 

§ 6º A União estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, 
que serão referência nos processos nacionais de avaliação, a partir da Base Nacional Comum 
Curricular. 

(...) 

Art. 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum 
Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de 
diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade 
dos sistemas de ensino, a saber: 



Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0429/2019 
Secretaria de Documentação Página 2 de 3 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

I - linguagens e suas tecnologias; 

II - matemática e suas tecnologias 

III - ciências da natureza e suas tecnologias; 

IV - ciências humanas e sociais aplicadas; 

V - formação técnica e profissional. 

(...) 

§ 9º As instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional, que habilitará 
o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos em nível superior ou em outros 
cursos ou formações para os quais a conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória. 

§ (...) (negritos acrescentados) 

Não pode, portanto, uma lei municipal pretender instituir obrigação sem aparente 
conexão com projeto pedagógico inserido na base curricular do ensino médio, como requisito 
para obtenção do respectivo diploma. 

No tocante à iniciativa legislativa, segundo os artigos 37, § 2º, inciso IV; 70, incisos VI e 
XIV; e 111, todos da Lei Orgânica do Município, somente ao Prefeito compete dispor sobre a 
administração dos bens municipais e sobre a estrutura, organização e funcionamento da 
administração municipal, não cabendo ao Legislativo atribuir funções a Secretaria Municipal 
subordinada ao Prefeito para desempenho de funções afetas à administração. 

Por outro lado, não cabe ao Legislativo autorizar o Executivo a firmar convênios para 
melhor cumprimento da lei. A autorização ou a imposição, ao Poder Executivo, da execução de 
um ato de administração viola o princípio constitucional da independência e harmonia entre os 
Poderes, previsto no art. 2º da Constituição da República, no art. 5º da Constituição do Estado 
e reproduzido no art. 6º da Lei Orgânica do Município de São Paulo. Nesse sentido, a 
jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal: 

PREFEITO NÃO PRECISA DE AUTORIZAÇÃO DO LEGISLATIVO PARA O 
EXERCÍCIO DE ATOS DE SUA EXCLUSIVA OU MESMO CONCORRENTE COMPETÊNCIA - 
REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS É ATO TÍPICO DE ADMINISTRAÇÃO - INGERÊNCIA NA 
ESFERA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO 

... 

DIREITO CONSTITUCIONAL. CONVÊNIOS: AUTORIZAÇÃO OU RATIFICAÇÃO POR 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. 
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
DO INCISO XXI DO ART. 54 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ, QUE DIZ: 
'Compete, privativamente, à Assembleia legislativa: XXI - autorizar convênios a serem 
celebrados pelo Governo do Estado, com entidades de direito 

público ou privado e ratificar os que, por motivo de urgência e de relevante interesse 
público, forem efetivados efetivados sem essa autorização, desde que encaminhados à 
Assembleia Legislativa, nos noventa dias subsequentes à sua celebração'. 

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a regra que 
subordina a celebração de acordos ou convênios firmados por órgãos do Poder Executivo à 
autorização prévia ou ratificação da Assembleia Legislativa, fere o princípio da independência e 
harmonia dos poderes (art. 2º, da C.F.). Precedentes. (ADI nº 2122071-43.2018.8.26.0000, j. 
10/10/18, grifamos). 

Por fim, registre-se que o fato de o texto veicular autorização ao Executivo não sana o 
vício de iniciativa apontado, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial corrente. A 
propósito, pertinentes as ponderações do Prof. Sérgio Resende de Barros: 

Autorizativa é a "lei" que - por não poder determinar - limita-se a autorizar o Poder 
Executivo a executar atos que já lhe estão autorizados pela Constituição, pois estão dentro da 
competência constitucional desse Poder. 

Fixar competência dos Poderes constituídos, determinando-os ou autorizando-os, cabe 
ao Poder Constituinte no texto da constituição por ele elaborada. A ordem constitucional é que 
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fixa as competências legislativa, executiva e judiciária. Pelo que, se uma lei fixa o que é próprio 
da Constituição fixar, pretendendo determinar ou autorizar, um Poder constituído no âmbito de 
sua competência constitucional, essa lei é inconstitucional. Não é só inócua ou rebarbativa. É 
inconstitucional, porque estatui o que só o Constituinte pode estatuir, ferindo a Constituição por 
ele estatuída. O fato de ser mera autorização não elide o efeito de dispor, ainda que de forma 
não determinativa, sobre matéria de iniciativa alheia aos parlamentares. Vale dizer, a natureza 
teleológica da lei - o fim: seja determinar, seja autorizar - não inibe o vício de iniciativa. A 
inocuidade da lei não lhe retira a inconstitucionalidade. A iniciativa da lei, mesmo sendo só para 
autorizar, invade competência constitucional privativa. (in: http://www.srbarros.com.br/pt/leis-
autorizativas.cont ,acesso em 27/03/17) 

Ante o exposto, presente o vício de iniciativa, 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 11/12/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/12/2019, p. 118 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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