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PARECER Nº2540/2013 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº706/13.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Conte Lopes, que dispõe 
sobre a implantação da disciplina de Direito na grade curricular das escolas municipais 
de 2º grau.  
Segundo a propositura, a disciplina de direito abrangerá os seguintes temas: Direitos 
Humanos, Princípios Constitucionais, Direito Privado e Direito Penal.  
O projeto possui condições de prosseguir em sua tramitação, eis que de relevante 
interesse social, na forma do Substitutivo ao final sugerido.  
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, 
inexistindo, portanto, qualquer impedimento para a iniciativa de projetos de lei que 
versem sobre a matéria em questão.  
Por outro lado, é competência legislativa concorrente da União, Estados e Distrito 
Federal legislar sobre educação e também dos Municípios, no âmbito do interesse local 
(art. 24, incisos IX c/c art. 30, incisos I e II da CF/88).  
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.)  
Ademais, conforme dispõe o art. 200, caput, da Lei Orgânica do Município, a educação 
com base nos princípios estabelecidos na Constituição da República, na Constituição 
Estadual e na Lei Orgânica, e inspirada nos sentimentos de igualdade, liberdade e 
solidariedade, será responsabilidade do Município de São Paulo, que a organizará como 
sistema destinado à universalização do ensino fundamental e da educação infantil.  
Assim, busca a propositura melhorar a qualidade da educação oferecida pelo Município, 
ao incluir na grade de ensino da rede pública as aulas de Direito.  
Nesse diapasão, estando a propositura relacionada à educação, é de se ressaltar que a 
sua promoção é imperativo constitucional a ser observado pelo Poder Público na 
consecução de políticas públicas, consoante se depreende dos artigos 205 a 214 da 
Constituição Federal.  
A propósito, vale transcrever o art. 205 da Constituição Federal, que bem elucida a 
questão:  
“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”  
Por seu turno, a Lei Orgânica Paulistana preconiza:  
“Art. 7º - É dever do Poder Municipal, em cooperação com a União, o Estado e com 
outros Municípios, assegurar a todos o exercício dos direitos individuais, coletivos, 
difusos e sociais estabelecidos pela Constituição da República e pela Constituição 
Estadual, e daqueles inerentes às condições de vida na cidade, inseridos nas 
competências municipais específicas, em especial no que respeita a:  
(...)  
VI – ensino fundamental e educação infantil.”  
O projeto, ademais, está em estrita sintonia com a Lei Federal nº 9.394/96, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e assim reza:  
“Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as seguintes 
diretrizes:  



I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos 
cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática;  
(...)” (destacamos).  
Por tratar de matéria que dispõe sobre a atenção relativa à criança e ao adolescente, 
deverão ser convocadas pelo menos 2 (duas) audiências públicas durante a tramitação 
da proposta.  
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, somos, pela LEGALIDADE, na forma do Substitutivo a seguir, o qual 
visa adequar o projeto aos ditames da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação), em especial ao art. 4º, segundo o qual a educação básica obrigatória 
organiza-se em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, excluindo-se, 
portanto, a menção ao 2º grau.  
SUBSTITUTIVO Nº        DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0706/13  
Dispõe sobre a implantação da disciplina de Direito na grade curricular do ensino 
médio das escolas municipais, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Fica incluída na grade curricular do ensino médio das escolas municipais a 
disciplina de Direito, com carga horária mínima de 50 (cinquenta) minutos por 
semana.  
Parágrafo único. A inclusão da disciplina prevista no “caput” deste artigo obedecerá os 
procedimentos legais existentes, previstos pela legislação federal e estadual.  
Art. 2º A disciplina de Direito abrangerá os seguintes temas:  
I - Direitos Humanos  
II - Princípios Constitucionais  
III - Direito privado  
IV - Direito penal  
Parágrafo único. Os temas serão abordados de forma padronizada, observando-se, 
para tanto, o nível de ensino.  
Art. 3º A Secretaria Municipal de Educação poderá, com o objetivo de viabilizar a 
execução desta lei, celebrar acordos, convênios e parcerias com entidades públicas ou 
privadas.  
Art. 4º O poder público regulamentará esta lei, no que couber, em 60 (sessenta) dias, 
contados da data de sua publicação.  
Art. 5º As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.  
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 13/11/2013.  
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