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PARECER Nº 753/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0393/08. 
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Antonio Donato, que 
objetiva alterar a redação do art. 7º caput, da Lei nº 14.349, de 05 de abril de 2007, 
que cria a Corregedoria Geral do Município na Prefeitura de São Paulo. 
De acordo com a propositura, as correições conduzidas por equipes multidisciplinares, 
compostas por, no mínimo, três servidores, apenas admitirá servidores concursados, 
estáveis e não ocupantes de cargos de confiança, cuja designação dar-se-á através de 
portaria do Corregedor Geral do Município. 
Retorna para nova apreciação desta Comissão, com fundamento no art. 72 do 
Regimento Interno desta Casa, em razão da aprovação do RPS 07-/4/2009, em 07 de 
abril deste ano, fundamentado na alteração do disposto no inciso IV, do § 2º, do art. 
37 da Lei Orgânica Municipal. 
A iniciativa foi considerada ilegal por esta Comissão, entendimento que deve ser 
alterado, como será demonstrado. 
Sabe-se que a expressão “correição”, segundo o doutrinador Plácido e Silva7, é 
aplicada para indicar o exame ou vistoria procedida pela autoridade judiciária ou 
administrativa em certos lugares ou em certas coisas e, no desempenho de suas 
funções, o corregedor ou qualquer órgão a quem estejam afetas as correições, pode 
mesmo sindicar sobre os erros, abusos, desrespeito e inversões tumultuárias de atos e 
forma legal dos processos, “ex officio” ou em virtude de reclamações, provendo sobre 
estes casos o que for de direito e de sua competência. 
No âmbito municipal, a Lei nº 14.349, de 05 de abril de 2007, atribuiu as funções de 
correição à Corregedoria Geral, cujo exercício da atividade atualmente é conduzida por 
equipes multidisciplinares de servidores designados pelo Corregedor Geral. 
Verifica-se, assim, que a proposição apenas pretende zelar pela observância dos 
princípios norteadores da atuação da Administração previstos no art. 37 caput da 
Constituição Federal, quais sejam, impessoalidade e moralidade, ao atribuir o exercício 
da correição a servidores concursados e estáveis, a fim de garantir aos citados 
membros plena liberdade de atuação, evitando-se, dessa forma, eventuais 
favorecimentos ou perseguições a servidores objeto de investigação ou ainda pressões 
de natureza política. 
Nesse sentido, preleciona Marcelo Alexandrino8: 
A impessoalidade da atuação administrativa impede, portanto, que o ato 
administrativo seja praticado visando a interesses do agente ou de terceiros, devendo 
ater-se à vontade da lei, comando geral e abstrato por excelência. Impede, o princípio, 
perseguições ou favorecimentos, discriminações benéficas ou prejudiciais aos 
administrados.  
Ressalta-se que o nosso modelo constitucional adotou como regra para o ingresso em 
cargo ou emprego público, a prévia aprovação em concurso público, configurando, 
portanto, a exceção, as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração (art. 37, inciso I).  
Merece destaque, também, a regra contida no art. 41 caput e § 4º, que garante a 
estabilidade aos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de 
concurso público, após três anos de efetivo exercício, segundo o juízo positivo 
atribuído na avaliação especial de desempenho, efetuado por comissão instituída para 
essa finalidade. 



Impõe-se, contudo, a manifestação das Comissões competentes, previstas no art. 39 
do Regimento Interno desta Câmara, quanto à conveniência e oportunidade da 
implementação da medida que se intenta adotar na propositura. 
Todavia, faz-se necessária a apresentação de um substitutivo a fim de alterar a  
determinação concreta refletida no texto do projeto para uma feição principiológica ou 
de diretriz que ofereça balizamento para a composição das equipes de correição 
multidisciplinares, retirando-se, assim, a incidência em ilegalidade por afronta ao 
princípio da separação de Poderes, considerando que a matéria relativa a servidores 
públicos se encontra inserida na iniciativa do Chefe do Poder Executivo.  
Oportuno observar que nesta seara – da fixação das linhas gerais a serem observadas 
quando da composição de determinado órgão público – é inquestionável o cabimento 
de regramento legal oriundo de iniciativa parlamentar, posto que na hipótese serão 
fixados, de modo geral e abstrato, os parâmetros que devem nortear a escolha dos 
membros e não regra de forma específica e minuciosa de sua composição.  
Assim, o substitutivo ora apresentado viabiliza a tramitação da propositura e preserva 
a idéia central de isenção e neutralidade na condução das correições. 
Para deliberação, deverá ser observado o quórum de maioria simples para deliberação, 
sendo dispensada a votação em Plenário e cabendo tal prerrogativa às Comissões 
Permanentes, na forma do art. 46, X, do Regimento Interno desta Casa. 
Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE, na forma do substitutivo. 
 
SUBSTITUTIVO Nº                    DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0393/08. 
 
Estabelece diretriz para composição das equipes multidisciplinares responsáveis pela 
condução das correições realizadas pela Corregedoria Geral do Município, e dá outras 
providências. 
 
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A:  
Art. 1º O Município de São Paulo, no intuito de garantir uma atuação pautada nos 
princípios da impessoalidade e moralidade norteadores da Administração Pública, bem 
como evitar eventuais favorecimentos ou perseguições a servidores integrantes ou 
objeto de investigação ou ainda pressões de natureza política sobre estes, quando da 
composição das equipes multidisciplinares responsáveis pelas correições realizadas 
pela Corregedoria Geral do Município, observará, em relação aos servidores 
integrantes, o quanto segue: 
I – investidura no serviço público, através de concurso público de provas ou de provas 
e títulos, em cargo de provimento efetivo; 
II – estabilidade, compreendida como a aprovação em estágio probatório de três anos 
de efetivo exercício; 
III – não estar nomeado para o exercício de cargo de provimento em comissão. 
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
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