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PARECER Nº 314/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0343/18. 

Trata-se de projeto de lei de iniciativa do nobre Vereador Fernando Holiday, com o 
objetivo de alterar dispositivos da Lei nº 13.292, de 14 de janeiro de 2002, que instituiu, no 
Município de São Paulo, a Comissão Municipal de Direitos Humanos, criada pelo artigo 238 da 
Lei Orgânica do Município de São Paulo. 

O projeto em questão pretende alterar os artigos 3º, 12 e 15, e criar outros 5, todos 
destinados a disciplinar os objetivos, as atividades e o processo eleitoral da Comissão 
Municipal de Direitos Humanos, com o objetivo de, segundo a justificativa, impedir "a 
partidarização e o aparelhamento de suas atividades por determinados grupos de pressão. 
Ainda, a defesa de direitos humanos não deve em hipótese alguma ser utilizada para proteger 
atividades criminosas". 

Sob o aspecto estritamente jurídico, não há óbices para a tramitação do projeto, eis 
que apresentado no regular exercício da competência legislativa desta Casa para disciplina dos 
assuntos de interesse local (art. 30, I, CF; art. 13, I, e 37, caput, da Lei Orgânica do Município), 
consoante será demonstrado. 

A existência obrigatória e os objetivos gerais da Comissão Permanente de Direitos 
Humanos são previstos na Lei Orgânica do Município de São Paulo, nos artigos 237 e 238: 

Art. 237 - É dever do Município de São Paulo apoiar e incentivar a defesa e a 
promoção dos Direitos Humanos, na forma das normas constitucionais, tratados e convenções 
internacionais. 

Art. 238 - Fica criada a Comissão Municipal de Direitos Humanos, órgão normativo, 
deliberativo e fiscalizador, com estrutura colegiada, composto por representantes do poder 
público e da sociedade civil, que deverá definir, apoiar e promover os mecanismos necessários 
à implementação da política de direitos humanos na cidade de São Paulo, segundo lei que 
definirá suas atribuições e composição. 

(Capítulo VI e artigos 237 e 238 acrescentados pela Emenda 21/01) 

As atividades da Comissão foram regulamentadas pela Lei nº 13.292, de 14 de janeiro 
de 2002, com a redação dada pela Lei nº 14.879, de 07 de janeiro de 2009, que alterou a forma 
de nomeação dos integrantes indicados pelo Executivo. Por sua vez, o Regimento Interno da 
Comissão foi aprovado pelo Dec. nº 42.380, de 11 de setembro de 2002, que disciplina o seu 
funcionamento intestino, assim como os mecanismos de funcionamento. 

A alteração pretendida no projeto em análise restringe-se a critérios de atuação e 
política pública de direitos humanos, muitas delas reafirmações de dispositivos constitucionais 
ou infraconstitucionais, pré-requisitos de investiduras dos membros e respectiva remuneração, 
assim como vedações de conduta, consistindo em matéria de mérito a ser analisada pelas 
demais Comissões e membros da Edilidade. 

Neste ponto, convém salientar que o Judiciário vem adotando posicionamento mais 
flexível no que tange à iniciativa parlamentar para edição de leis que versem sobre políticas 
públicas em geral, desde que não haja invasão da esfera administrativa - esta reservada em 
nosso ordenamento ao Poder Executivo - o que se daria, por exemplo, através da 
determinação de criação de órgãos ou da criação de novas atribuições a órgãos já existentes, 
ou ainda, da criação de cargos públicos. Assim, quando o projeto se limitar à fixação de 
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normas de conteúdo geral, programático ou, então, quando estabeleça disciplina sobre 
determinada matéria que já esteja inserida na competência de órgãos municipais, fazendo-o de 
forma harmônica com a legislação de regência do tema, não há que se cogitar de vícios, eis 
que a reserva de iniciativa deve ser interpretada restritivamente (STF, Tema 917 de 
Repercussão Geral). 

Não obstante, é necessária a apresentação de Substitutivo a fim de: i) adequar o 
projeto à técnica legislativa prevista na Lei Complementar nº 95/98, que dispõe sobre a 
elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis; ii) excluir a vedação do § 8º, III, 
do art. 12 da Lei nº 13.292/02 (prevista pelo art. 4º do projeto) e a vedação do art. 12-B, III, da 
mesma lei (prevista pelo art. 6º do projeto), relativas à filiação partidária e participação em 
movimentos sociais, por veicularem comando inconstitucional, já que restringem direito 
fundamental de expressão política, além de ser disposição incompatível com a própria 
essência da comissão que em sua composição, nos termos do art. 12 da citada lei, tem como 
membros natos, dentre outros, um secretário municipal e representantes de movimentos 
sociais; e, iii) excluir o art. 5º, pois o comando por ele veiculado (não remuneração dos 
membros da Comissão) já se encontra positivado na lei (art. 12, § 6). 

Para ser aprovado o projeto dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica do Município. 

Por todo o exposto, na forma do Substitutivo que segue, somos PELA LEGALIDADE 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0343/18. 

Altera a Lei nº 13.292, de 14 de janeiro de 2002, que institui no Município de São Paulo 
a Comissão Municipal de Direitos Humanos, para fixar diretrizes à política pública de direitos 
humanos. 

Art. 1º O art. 3º da Lei nº 13.292, de 14 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 3º A Comissão Municipal de Direitos Humanos considerará como direitos 
humanos: 

I - os listados na Constituição Federal, na Constituição Estadual de São Paulo e na Lei 
Orgânica do Município; 

II - os que constam dos tratados internacionais de direitos humanos de que o Brasil 
faça parte; 

III - os que tradicionalmente são reconhecidos pelas nações civilizadas. 

§ 1º Os direitos humanos, para o âmbito da Comissão Municipal de Direitos Humanos, 
podem ser individuais, coletivos ou difusos. 

§ 2º A Comissão Municipal de Direitos Humanos não se pronunciará a respeito da 
violação de direitos humanos individuais sem que haja provocação do lesado ou de membro da 
sua família. 

§ 3º Decai do direito de provocar a Comissão Municipal de Direitos Humanos o lesado 
ou membro de sua família no prazo de 6 (seis) meses da data do fim da violação." (NR) 

Art. 2º Fica acrescido o art. 3º-A a Lei nº 13.292, de 14 de janeiro de 2002, com a 
seguinte redação: 

"Art. 3º-A Em hipótese alguma a Comissão Municipal de Direitos Humanos apoiará, 
defenderá, promoverá, incentivará ou aprovará: 

I - atividades criminosas; 

II - regimes hostis à liberdade e à democracia; 

III - radicalismo político" (NR) 

Art. 3º Fica acrescido o art. 4º-A a Lei nº 13.292, de 14 de janeiro de 2002, com a 
seguinte redação: 
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"Art. 4º-A Em todas as suas atividades, a Comissão Municipal de Direitos Humanos 
prezará pelo pluralismo político, pela tolerância religiosa e política, pela moderação, pelo 
repúdio ao aparelhamento político e à corrupção, pela pluralidade de ideias e concepções de 
mundo e pelo repúdio ao radicalismo. 

§ 1º A Comissão Municipal de Direitos Humanos não tolerará, não usará e nem será 
influenciada por manifestações políticas violentas e radicais de grupos organizados. 

§ 2º Em todo o debate perante a Comissão Municipal de Direitos Humanos será 
assegurado: 

I - o contraditório; 

II - a ambiente calmo e propício ao debate; 

III - a ordem dos trabalhos; 

IV - a vedação ao tumulto como tentativa de desestabilizar a Comissão, obstruir seus 
trabalhos ou influenciar seus membros; 

V - a oportunidade de manifestação de diferentes pontos de vista políticos ou 
ideologias políticas, vedadas as ideologias radicais ou avessas ao Estado Democrático de 
Direito. 

§ 3º A Comissão Municipal de Direitos Humanos não apoiará, de qualquer forma, 
qualquer manifestação contrária ao Estado Democrático de Direito, à democracia, ao 
pluralismo político e de ideias, bem como manifestações de ideologias radicais." (NR) 

Art. 4º Fica acrescido o § 8º ao art. 12 da Lei nº 13.292, de 14 de janeiro de 2002, com 
a seguinte redação: 

"Art. 12 (...) 

(...) 

§ 8º São requisitos para a investidura de todos os membros: 

I - ter reputação ilibada; 

II - não ter sido condenado, por sentença transitada em julgado ou por qualquer 
Tribunal de segunda instância ou órgão revisor de primeira instância: 

a) em ação popular, nos últimos 30 (trinta) anos. 

b) em ação de improbidade administrativa, nos últimos 30 (trinta) anos; 

c) em ação penal de qualquer natureza, nos últimos 30 (trinta) anos. 

III - não ser parente do Prefeito, do Vice-Prefeito, de seus Secretários ou de qualquer 
vereador; 

IV - não militar ativamente em prol de candidato em período eleitoral; 

V - não ter feito apologia, expressado simpatia ou dado qualquer apoio, mesmo que 
moral, a: 

a) movimento ou grupo terrorista; 

b) movimento ou grupo que pregue a separação racial, a classificação das pessoas em 
raça ou cor para qualquer fim ou que propague o racismo contra quem quer que seja; 

c) movimento ou grupo que pregue tensão ou conflito entre sexos; 

d) movimento ou grupo que, de qualquer forma, incentive a criminalidade ou exalte a 
figura de criminosos; 

e) países cujo regime político são antidemocráticos ou que prestem apoio a atos 
terroristas; 

f) grupos, movimentos ou ideário comunista, socialista, fascista ou nacional-socialista 
(nazista)." (NR) 
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Art. 5º Fica acrescido o art. 12-B a Lei nº 13.292, de 14 de janeiro de 2002, com a 
seguinte redação: 

"Art. 12-B É vedado aos membros da Comissão, durante o mandato: 

I - fazer proselitismo de partido político ou organização política; 

II - expressar apoio ou repúdio a membros do Poder Executivo ou Legislativo ou às 
candidaturas para cargos públicos desses Poderes; 

III - valer-se do cargo para adquirir popularidade eleitoral; 

IV - valer-se do cargo ou de sua influência para direcionar, de forma ilícita, os trabalhos 
da Comissão, fazendo com que esta aja de maneira arbitrária, parcial, temerária ou partidária; 

V - agir de forma anti-isonômica com relação a grupos políticos, partidos políticos ou 
candidatos." (NR) 

Art. 6º Fica acrescido o art. 12-C a Lei nº 13.292, de 14 de janeiro de 2002, com a 
seguinte redação: 

"Art. 12-C. Qualquer cidadão paulistano poderá, por escrito e de forma fundamentada, 
impugnar a candidatura ou a posse de quem não observe os requisitos do art. 12, § 8º, desta 
Lei, bem como denunciar os membros da Comissão que, investidos, deixem de observar as 
vedações do art. 12-B desta Lei. 

Parágrafo único. A impugnação ou a denúncia seguirão o rito previsto na lei de 
processo administrativo municipal, podendo ser concedida tutela antecipada para impedir a 
posse ou sustar mandato". (NR) 

Art. 7º Fica acrescido o parágrafo único ao art. 15 da Lei nº 13.292, de 14 de janeiro de 
2002, com a seguinte redação: 

"Art. 15. (...) 

Parágrafo único. É vedado o recebimento de recursos: 

I - de organizações internacionais das quais o Brasil não é membro; 

II - de governos estrangeiros; 

III - de partidos políticos; 

IV - de movimentos sociais que promovam ou compactuem, mesmo que apenas de 
forma moral, com qualquer tipo de violência, atividade ilícita, terrorista ou demais atividades 
previstas nos arts. 3º-A ou 12-B desta Lei." (NR) 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 03/04/2019. 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PR) - Abstenção 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) - Contrário 

José Police Neto (PSD) - Contrário 

Reis (PT) - Contrário 

Ricardo Nunes (MDB) 

Rinaldi Digilio (PRB) 

Sandra Tadeu (DEM) - Relatora 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/04/2019, p. 82 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

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

