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PARECER Nº 1474/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0185/19. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Ricardo Teixeira, que dispõe 
sobre a criação do Disque Bullying, no Município de São Paulo, além de dar outras 
providências. 

De acordo com a propositura, o Poder Público municipal fica autorizado a instituir 
serviço de Disque Denúncia contra a prática conhecida como bullying. 

Nos termos da justificativa, é importante que os alunos possuam um canal de defesa 
contra o bullying, sendo relevante o encaminhamento da reclamação para a própria escola em 
que os fatos ocorreram, permitindo a atuação do corpo docente no sentido de minimizar os 
efeitos de cada episódio. 

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. 

Ademais, consoante o disposto nos artigos 30, I, da Constituição Federal, compete aos 
Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com idêntica redação no 
artigo 13, I, da Lei Orgânica Municipal. 

Por interesse local, segundo Dirley da Cunha Junior, entende-se, não aquele interesse 
exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de modo mais direto e 
imediato (in Curso de Direito Constitucional, 2ª edição, Salvador: Juspodivm, 2008, p. 841). 

De se ressaltar, ademais, que a capacidade de editar leis que estabeleçam regras 
dispondo sobre o quadro de funcionários da Administração local é inerente à própria existência 
dos Municípios como entes federativos. A respeito do assunto é possível mencionar, por 
exemplo, as lições do saudoso doutrinador Hely Lopes Meirelles: 

As entidades estatais são livres para organizar seu pessoal para o melhor atendimento 
dos serviços a seu cargo. Devem, todavia, fazê-lo por lei. 

A competência para essa organização é da entidade estatal a que pertence o 
respectivo serviço. Sobre esta matéria, como já assinalamos, as competências são estanques 
e incomunicáveis. As normas estatutárias federais não se aplicam aos servidores estaduais ou 
municipais, nem as do Estado-membro se estendem aos funcionários dos Municípios. 

(...) 

Do exposto acima, conclui-se que o Município goza de total liberdade na organização 
de seu pessoal para o melhor atendimento dos serviços de sua competência (...). (Hely Lopes 
Meirelles, Direito Municipal Brasileiro, 17ª edição, Editora Malheiros, pgs. 619/622). 

De se salientar, demais disso, que a política pública da qual trata o projeto está 
inteiramente inserida no âmbito escolar, visando contribuir para a melhoria do ambiente nas 
instituições de ensino, o que, indiretamente, tende a proporcionais melhoria no desempenho 
dos alunos e outros indicadores relevantes, como evasão escolar. Logo, há conformidade da 
proposta com a promoção da educação, que é um imperativo constitucional a ser observado 
pelo Poder Público na consecução de políticas públicas, consoante se depreende dos artigos 
205 a 214 da Constituição Federal. 
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Além disso, é inequívoco que a política pública que se pretende implementar também 
se volta à saúde mental dos alunos, sendo certo que nos termos do artigo 30, VII da 
Constituição da República, compete aos municípios prestar, com a cooperação técnica e 
financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. 

E nem se alegue que a aptidão do projeto para interferir na atividade do Poder 
Executivo implicaria, ipso facto, invasão do Poder Legislativo sobre atividades típicas de gestão 
e administração. 

Nesse sentido é possível citar, por exemplo, a tese fixada no Tema de Repercussão 
Geral nº 917, redigida da seguinte maneira: 

Não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie 
despesas para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos 
nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição 
Federal) 

Sendo pertinente, ainda, citar a seguinte passagem do voto do Relator, Ministro Gilmar 
Mendes: 

No caso em exame, a lei municipal que prevê a obrigatoriedade de instalação de 
Câmeras de segurança em escolas públicas municipais e cercanias não cria ou altera a 
estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública local nem trata do regime jurídico 
de servidores públicos, motivo pelo qual não vislumbro nenhum vício de inconstitucionalidade 
formal na legislação impugnada. 

Por fim, acrescente-se que a proteção aos direitos da criança e do adolescente 
qualifica-se como direito fundamental de segunda dimensão que impõe ao Poder Público a 
satisfação de um dever de prestação positiva destinado a todos os entes políticos que 
compõem a organização federativa do Estado Brasileiro, nos termos do art. 227 da 
Constituição (RE nº 878.911). 

Claro está, por conseguinte, que à luz da atual jurisprudência do E. STF, a iniciativa 
parlamentar para a propositura de projetos de lei que interferem sobre políticas públicas não 
viola o princípio da separação e harmonia entre os poderes, ainda que estes acarretem 
aumento de despesas. 

No mais, a aprovação da proposta se submete à disciplina do artigo 40, § 3º, inciso XII, 
da Lei Orgânica do Município, dependendo de voto favorável da maioria absoluta dos membros 
da Câmara. 

Ante o exposto, na forma do Substitutivo que segue, apresentado para adequar o 
projeto à técnica legislativa prevista na Lei Complementar nº 95/98, pela LEGALIDADE. 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 185/19. 

Dispõe sobre a criação de serviço de disque denúncia contra o bullying, o Disque 
Bullying, nas escolas públicas do Município. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica autorizada a criação do serviço de disque denúncia contra o bullying, o 
Disque Bullying, no âmbito do Município de São Paulo. 

Parágrafo único. A central de entendimentos será gerida pela Secretaria Municipal de 
Educação e encaminhará as denúncias à escola em que os fatos ocorreram, notificando 
Diretoria Regional da respectiva região para acompanhamento. 

Art. 2 º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 04/09/2019. 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente - Contrário 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PR) 
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Cláudio Fonseca (CIDADANIA) - Contrário 

Reis (PT) 

Ricardo Nunes (MDB) - Relator 

Rute Costa (PSD) - Contrário 

Sandra Tadeu (DEM) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/09/2019, p. 108 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


