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PARECER Nº 2496/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 

0023/19. 
Trata-se de projeto de resolução, de iniciativa do nobre Vereador Fernando Holiday e 

subscrito por mais de 1/3 (um terço) dos parlamentares, nos termos do art. 393, I, do 
Regimento Interno, que visa a acrescer o art. 131-A ao Regimento Interno da Câmara 
Municipal de São Paulo. 

O projeto acrescenta o art. 131-A ao Regimento Interno para o fim de estabelecer que 
os vereadores sejam tratados pelos demais vereadores e pelos funcionários da Câmara 
Municipal de São Paulo pelo pronome de tratamento senhor(a) e pelo pronome você ou tu por 
qualquer pessoa do povo, sendo vedado exigir pronome de tratamento formal ou solene, como 
excelência, senhoria e formas análogas ou derivadas. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, o projeto não é apto a prosseguir em tramitação, 
conforme passa a ser exposto doravante. 

Primeiramente, deve-se destacar que, de acordo com diversos manuais de redação 
oficial, como, por exemplo, o da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, é obrigatória 
a utilização dos corretos pronomes de tratamento, como manifestação de polidez e civilidade 
(https://www.al.sp.gov.br/StaticFile/ilp/texto%20-%20aula%20redacao%20oficial.htm). 

Relevante observar, ademais, que utilização de pronomes de tratamento que 
demonstrem maior deferência e respeito constitui tradição nos parlamentos do país, 
especialmente em outras esferas federativas. O inciso XI do artigo 73 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, por exemplo, dispõe que referindo-se, em discurso, a colega, o 
Deputado deverá fazer preceder o seu nome do tratamento de Senhor ou de Deputado; 
quando a ele 46 se dirigir, o Deputado dar-lhe-á o tratamento de Excelência. 

Isto posto, é certo que a mesma regra deve ser observada em âmbito municipal. Sobre 
a importância do cargo de vereador e a sua equivalência em relação aos parlamentares dos 
planos federal e estadual, lecionou o grande mestre Hely Lopes Meirelles: 

Os vereadores são agentes políticos investidos de mandato legislativo local, para uma 
legislatura de quatro anos, pelo sistema partidário e de representação proporcional, por voto 
secreto e direto. Como agentes políticos, têm normas específicas para sua escolha, 
investidura, posse, impedimentos, incompatibilidades, atribuições, prerrogativas, remuneração, 
licença, responsabilidade e conduta, previstas na Constituição Federal e na lei orgânica local, 
submetendo-se, no que couber, ao regime estatutário geral. Não se ligam ao município por 
relação de emprego, só sendo considerados funcionários públicos para efeitos criminais , por 
expressa equiparação do art. 327 do CP, e perante a Câmara respondem pelas condutas 
definidas na lei orgânica municipal sancionadas com a cassação do mandato. 

Sem dúvida, os vereadores detêm representação política e exercem mandato eletivo 
assemelhado ao dos parlamentares federais e estaduais, apenas limitado ao território do 
Município e aos assuntos de interesse local. Daí o estarem regidos por normas próprias da 
atividade parlamentar, que no tocante à sua atuação pessoal perante a Câmara, quer no 
concernente às suas atribuições de legisladores e de julgadores da conduta funcional de seus 
pares e do prefeito  atribuições, essas, que, por sua relevância, exigem prerrogativas para o 
seu exercício e impõem encargos e responsabilidades pelo seu desempenho. (MEIRELLES, 
Hely Lopes, Direito Municipal Brasileiro, 2013, São Paulo, Malheiros, fl. 644). 



Assim, diante da importância e da dignidade do cargo público de vereador, não se 
vislumbra motivação juridicamente hígida para que se dispense a utilização dos adequados 
pronomes de tratamento. 

Acrescente-se, ainda, que não existe hierarquia entre os poderes constitucionalmente 
instituídos. Assim, tendo em vista a utilização do pronome de tratamento Excelência para 
designar os membros do Judiciário, cujas prerrogativas são extensíveis aos membros dos 
Tribunais de Contas, não se justifica que o Poder Legislativo adote postura diversa, sob o risco 
de aviltamento de um poder em relação ao outro. 

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 18/12/2019. 

Celso Jatene (PL) - Autor do Voto Vencedor 

Reis (PT) 

Ricardo Nunes (MDB) 

Rute Costa (PSD) 

Sandra Tadeu (DEM) 

VOTO VENCIDO DO RELATOR DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 0023/19. 

Trata-se de projeto de resolução, de iniciativa do nobre Vereador Fernando Holiday e 
subscrito por mais de 1/3 (um terço) dos parlamentares, nos termos do art. 393, I, do 
Regimento Interno, que visa a acrescer o art. 131-A ao Regimento Interno da Câmara 
Municipal de São Paulo. 

O projeto acrescenta o art. 131-A ao Regimento Interno para o fim de estabelecer que 
os vereadores sejam tratados pelos demais vereadores e pelos funcionários da Câmara 
Municipal de São Paulo pelo pronome de tratamento senhor(a) e pelo pronome você ou tu por 
qualquer pessoa do povo, sendo vedado exigir pronome de tratamento formal ou solene, como 
excelência, senhoria e formas análogas ou derivadas. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, o projeto deve prosseguir em tramitação. 

Destaque-se, inicialmente, que o projeto de resolução é o meio adequado para 
disciplinar a matéria tratada, vez que o art. 237 do Regimento Interno enuncia que, in verbis: 

Art. 237 - Projeto de resolução é a proposição destinada a regular matéria político-
administrativa da Câmara. 

Parágrafo único - Constitui matéria de projeto de resolução: 

(...) 

V  Regimento Interno. 

Dessa forma, o projeto ampara-se no artigo 14, inciso II da Lei Orgânica do Município 
de São Paulo, que confere à Câmara competência para elaborar o seu Regimento Interno, 
sendo a Resolução o instrumento adequado para veicular a matéria, nos termos do art. 237, V, 
do Regimento Interno. 

Para ser aprovada, a propositura depende de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, incisos XV, da Lei Orgânica do Município. 

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, bem como para excluir 
do projeto a revogação do inciso XI, do art. 140, do Regimento Interno, tendo em vista que o 
dispositivo está de acordo com a proposta em apreço: 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 0023/19. 
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Altera o Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo  Resolução nº 2, de 26 
de abril de 1991, a fim de extinguir o tratamento protocolar reservado aos Vereadores. 

Art. 1º - O Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo  Resolução nº 2, de 
26 de abril de 1991, passa a viger acrescido do seguinte Capítulo VII ao Título V, com a 
inclusão do art. 131-A: 

Capítulo VII - Do tratamento dos Vereadores 

Art. 131-A - Os Vereadores, estejam ou não em sessão legislativa ou em trabalhos 
legislativos, serão tratados pelos demais Vereadores e pelos funcionários da Câmara Municipal 
de São Paulo pelo pronome de tratamento "senhor(a)", utilizado de forma sintética. 

§1º - É vedado exigir pronome de tratamento formal ou solene, como "Excelência", 
"Senhoria" e formas análogas ou derivadas, mesmo que o Vereador ocupe ou tenha ocupado 
cargo que permita tal tratamento, sendo vedado também qualquer outro tipo de forma 
protocolar de tratamento. 

§2º - Qualquer pessoa do povo, ao se dirigir a um vereador, poderá chamá-lo pelo 
pronome de tratamento "você" ou pelo pronome pessoal "tu", em qualquer ocasião. (NR) 

Art. 2º - Fica revogado o inciso XII do art. 140 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de São Paulo. 

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 18/12/2019. 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PL) - Contrário 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) - Relator 

Reis (PT) - Contrário 

Ricardo Nunes (MDB) - Contrário 

Rinaldi Digilio (REPUBLICANOS) 

Rute Costa (PSD) - Contrário 

Sandra Tadeu (DEM) - Contrário 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/12/2019, p. 116 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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