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PARECER Nº 1580/2014 DA COMISSÃO DE CONSTITUÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0406/14. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Netinho de Paula, que dispõe 
sobre a inclusão nos sistemas de informação, avaliação e monitoramento, coleta de dados, 
censos, bem como suas ações e programas do quesito cor/raça. 

Sob o aspecto jurídico, nada obsta o prosseguimento do presente projeto de lei. 

Inicialmente, ressalte-se que a proposta cuida de matéria de predominante interesse 
local sobre a qual cabe à comuna legislar, nos termos do art. 30, inciso I da Constituição 
Federal e art. 13, inciso I da Lei Orgânica do Município. 

Por interesse local, segundo Dirley da Cunha, 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 Ed., Salvador: Juspodivm, 2008, p. 841.) 

Com efeito, o objetivo da propositura é inserir o quesito cor/raça nos sistemas de 
informações existentes sem instituir novo sistema para viabilizar políticas públicas tendentes  à 
concretização do princípio da igualdade, desta forma, tal iniciativa corrobora com diversas 
outras que o legislador pátrio inseriu no ordenamento jurídico como ações afirmativas, 
definidas "como políticas públicas (e privadas) voltadas à concretização do princípio 
constitucional da igualdade material e à neutralização dos efeitos da discriminação racial, de 
gênero, de idade, de origem nacional e de compleição física. (...) Impostas ou sugeridas pelo 
Estado, por seus entes vinculados e até mesmo por entidades puramente privadas, elas visam 
a combater não somente as manifestações flagrantes de discriminação, mas também a 
discriminação de fato, de fundo cultural, estrutural, enraizada na sociedade." (GOMES, 
Joaquim Benedito Barbosa; DA SILVA, Fernanda Duarte Lopes Lucas, in "As Ações 
Afirmativas e os Processos de Promoção da Igualdade Efetiva", Disponível em: 
http://www.cjf.jus.br/revista/seriecadernos/vol24/artigo04.pdf. Acesso em: 13/07/11). 

Note-se que a medida pretendida pelo projeto encontra respaldo ainda no art. 146 da 
Lei Orgânica, inserido na Seção que versa sobre os instrumentos de planejamento municipal, e 
que determina a implantação e manutenção de sistema de informações de interesse relevante 
para o Município, assegurada sua ampla e periódica divulgação e garantido seu acesso aos 
munícipes. 

As ações afirmativas, por sua vez, encontram guarida nos artigos 3º, inciso IV e 5º, 
caput, da Constituição Federal. 

Ademais, a medida proposta por parte do Poder Legislativo Municipal viabiliza o 
planejamento e a adoção do instituto das ações afirmativas, que surgem em um ambiente em 
que o princípio da igualdade passa a ser visto sob uma nova ótica, em que o dogma da 
proibição de edição de normas que desigualem os cidadãos passa a ser superado, dando lugar 
a uma concepção que prima pela igualdade de chances ou oportunidades, prevalecendo a 
igualdade material ou substancial. 

O Supremo Tribunal Federal manifestou-se sobre o assunto no julgamento da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 3330/DF, cujo relator foi o Ministro Carlos Ayres Britto que 
em seu voto proferido na Sessão Plenária do dia 2 de abril de 2008, enunciou: 

Essa possibilidade de o Direito legislado usar a concessão de vantagens a alguém 
como uma técnica de compensação de anteriores e persistentes desvantagens factuais não é 
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mesmo de se estranhar, porque o típico da lei é fazer distinções. Diferenciações. 
Desigualações. E fazer desigualações para contrabater renitentes desigualações. É como 
dizer: a lei existe para, diante dessa ou daquela desigualação que se revele densamente 
perturbadora da harmonia ou do equilíbrio social, impor uma outra desigualação 
compensatória. A lei como instrumento de reequilíbrio social. O que ela (a lei) não pode é 
incidir no "preconceito" ou fazer "discriminações", que nesse preciso sentido é que se deve 
interpretar o comando constitucional de que "Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza". O vocábulo "distinção" a significar discriminação (que é proibida), e não 
enquanto simples diferenciação (que é inerente às determinações legais). 
(http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/adi3330CB.pdf) 

Em seu voto, lembrou, ainda, o Ministro Carlos Britto que a Constituição da República 
consagrou valores humanistas, que estariam bem sintetizados no objetivo fundamental de 
construir uma sociedade justa, livre e solidária, destacando ainda no julgamento da respectiva 
Ação Direta de Inconstitucionalidade que 

Logo, somente é de ser reputado como válido o critério legal de diferenciação que siga 
na mesma direção axiológica da Constituição. Que seja uma confirmação ou uma lógica 
derivação das linhas mestras da Lex Máxima, que não pode conviver com antinomias 
normativas dentro de si mesma nem no interior do Ordenamento por ela fundado. E o fato é 
que toda a axiologia constitucional é tutelar de segmentos sociais brasileiros historicamente 
desfavorecidos, culturalmente sacrificados e até perseguidos. 

(http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/adi3330CB.pdf) 

Ademais, a adoção de tal medida encontra consonância no art. 208 do Programa 
Nacional dos Direitos Humanos. 

Para a sua aprovação a propositura dependerá do voto favorável da maioria absoluta 
dos membros da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica. 

Todavia, visando adequar a proposta à melhor técnica de elaboração legislativa e para 
retirar da proposta matérias de competência exclusiva do Executivo Municipal, necessária a 
apresentação de Substitutivo. 

Ante o exposto somos, na forma do Substitutivo que segue, somos PELA 
LEGALIDADE. 

 

SUBSTITUTIVO Nº      DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0406/14. 

Dispõe sobre a inclusão nos sistemas de informação, avaliação e monitoramento, 
coleta de dados, censos, bem como em suas ações e programas do quesito cor/raça, e dá 
outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Deverá ser incluído, no âmbito do Município de São Paulo, o quesito raça/cor 
em todos os sistemas de informação, avaliação, monitoramento, coleta de dados, censos e 
programas com o objetivo de identificar o perfil das pessoas, bem como de mapear e cadastrar 
o referido perfil com vistas ao direcionamento das políticas públicas voltadas a atender as 
necessidades desse segmento social. 

Parágrafo Único. O preenchimento do campo denominado raça/cor deverá respeitar o 
critério da autodeclaração, conforme critérios de classificação utilizados pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 

Art. 2º Os indicadores agregados por raça/cor nos sistemas de informações do 
governo, serão utilizados como instrumento de monitoramento e avaliação de políticas e 
programas. 

Art. 3º Os indicadores serão disponibilizados no Portal da Prefeitura do Município de 
São Paulo na Internet. 

Art. 4º O Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da 
data de sua publicação. 
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Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor da data de publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 03.12.2014. 

Goulart - PSD - Presidente 

Eduardo Tuma - PSDB - Relator 

Alfredinho - PT 

Arselino Tatto - PT 

Conte Lopes - PTB 

Floriano Pesaro - PSDB 

Roberto Tripoli - PV 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 04/12/2014, p. 97 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

