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E submetido a exame desta Procurcadoria, para parecer prévio, o Projeto

Emenda a Lei Orgânica, em epígrafe, de autoria pal'lamentar, tornando a Lígua

Esparülola disciplina de oferta obrigatória nos níveis fundamental e médio cia rede

municipal de ensino.

A União compete legislar privativamente sobre as diretrizes e bases da

educação nacional, o que não exclui a competência suplementar dos Municípios quantia

presente o interesse local (art. 30, 1 e ll da CF). Aliás, a própria Lei de Diretrizes e Bases

cia Educação Nacional (Lei n' 9.394/96), editada pela União, recorüaece esta

competência, nos termos tios ans. 11, inc. 111, 26, capuz e 27, 1, abaixo transcritos:

Art. l l. Os Mtttlicípios {nctttubir-se-ão cic

(...)

baixar tlornias coniplenlentnres pára o seta sistalta Lit
e }' tst }'t o.



Art. 26. Os currículos do ensino J:ündnlnenta[ e }ltédio detlcul ter

ümcl base nacional cotntlltl, a ser complentet'atada etn cütÍH sistetna de ensino e

estabeiecintento escolar, por ttllla parte ciioers{,Hcada exigida Tetas características

regionais e Locais tta SQciedncie, da ct,tltLlra, dn ecottolnia e dtl clientela."

Art. 27. Os conteúdos cttrrictltares da educação básica

obter anão, ainda, as segtlintes LiiTetTizcs:

1 - a di$tsão de pavores .jilndantentais no interesse social, aos

direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bens collilltu e à ordettt

cientocrátical
/

Respeitadas, portanto, as cliretrizes e bases nacionais estabelecidas nas

normas federais, o Município tem autonomia para decidir sobre as matrizes curriculares

das escolas de seu sistema de ensino. Daí, que do ponto de vista material não se

vislumbra nenhum óbice à tramitação do projeto, uma vez que trata de assunto de

competência municipal.

No entanto, sob o aspecto formal o prometo de lei apresenta vício de

inconstitucionalidade, uma vez que cuida de matéria tipicamente administrativas

A respeito, Hlely Lopes Meirelles,2 leciona

As atribtlições do prefeito, cottio [ldministracíor-cl]efe do

Mt nicípio, concentram-se bnsicantetlte nessas três utitlidrtdes: planejalnento,

organização e direção de serviços e obras tin Mtn'ticipülidnde. Para tanto, dispõe

de poderes correspotlcientes de cotluin(io, de coorcíenllção e de colltrole de todos os

'A organização curricular. com efeito, nos parece ato típico de gestão. Vale dizer que a inclusão
de determinada disciplina no currículo demanda todo um rearranjo administrativo, envolvendo
contratação de professores. reorganização da grade curricular. entre outras coisas

ZDireito Municipal Brasileiro, Malheiros Editores. 8' ed., p. 541 e 543



enipreellditltetltos cla Prefeitrlra

Esclarecendo

" A execução Lias obras c sen'içou públicos nu licipais está stLjeita,

portanto, etn tociQ a s la pLenitucte à direção do prefeito, sem interferêtlcict da

Cantara, talho 110 que se refere às atit'idades internas Lias repartições dlt prefeitul'a

(sen)aços burocráticos o11 técnicos) qtlallto às útil'idades externas (obras e scn aços

públicos) que o nntnicípio rentiza e põe a disposição da caletillidade

Desse modo, leis que dispor-ülam sobre a organização e funcionamento da

adnünistração pública, criando atribuições a órgãos do Poder Executivo, devem ter

origem no Executivo nos termos da Lei Orgânica Murücipal (art. 94, incisos IV. Vll,

alínea "c" e X]]) e ares. 60, 11, "d", 82, 1], 1r], V]] da Constituição Estadua] que' se ap]icam

ao Município em razão do princípio da simetria (art. 29, caput da CF)

C) projeto de lei em exame adentranclo, assim, em seara própria e

privativa do Chefe do Poder Executivo acaba por ferir o princípio constitucional da

separação dos poderes que, assim, está disposto no art. 2' da Lei Orgânica clo Município

de Porto Alegre:

São poderes cio Mtttticípio, inC]CpetIL]CtlteS c Itltrniânicos etttre si

o LeQislütizlo e o Execlttipo.

Parágrafo único. E pedadn a cietegação de ntt'ibutções elltre os

Poderes

A respeito sobre caso semelhante já se pronunciou o Tribunal de Justiça

do Rio Grande do Sul:

\



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONA-LIDADE. LEI MUNICIPAL.
INCONSTITU-CIONALIDADE FORMAL. É inconstitucional a Lei
Municipal n' 12/07, de iniciativa do Poder Legislativo de Guaporé, que
inclui o estudo de língua estrangeira italiana (dialeto) no currículo das
Escolas de Ensino Fundamental da rede pública municipal. Vício de
origem. Afronta aos artigos 8'. 101 60, 11, aZ, e dZ,l e 82, Vll, da
Constituição Estadual. Competência privativa do Chefe do Poder
Executivo. Ação julgada procedente. (Ação Direta de
Inconstitucionalidade N' 70022340756, Tribunal Pleno. Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 19/05/2008)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE NOVO
HAMBURGO. LEI MUNICIPAL. INICIATl\A DO PODER LEGISLATIVO
INSERÇÃO DE AULAS DE XADREZ NA GRADE CURRICULAR DA
REDE DE ENSINO. VICIO FORMAL E MATERIAL. Lei n.o 3.036/2017 do
Município de Novo Hamburgo, que institui como matéria curricular o
ensino do jogo de xadrez nas escolas municipais de ensino fundamental,
como suporte pedagógico para outras disciplinas. Lei de iniciativa do
Poder Legislativo. Lei que padece de vício formal e material, na medida
em que o Poder Legislativo Municipal invadiu a seara de competência do
Poder Executivo Municipal, pois afronta dispositivos constitucionais que
alcançam ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa para editar
leis que disponham sobre a criação, estruturação e atribuições de
Secretarias e órgãos da Administração Pública. Presença de vícios de
inconstitucionalidade de ordem formal e material, por afronta aos artigos
8'. 10, 60. inciso 11. alínea d . 82, incisos 11. 111 e VII. 149, incisos 1, 11 e lll,
e 154, incisos l e 11, todos da Constituição Estadual. JULGARAM
PROCEDENTE. UNÂNIME. (Ação Direta de Inconstítucionalidade N'
70074889619. Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui
Portanova, Julgado em 1 2/03/201 8)

No mesmo sentido, colaciona-se alguns julgados do Tribunal de Justiça de

São Paulo

LEI MUNICIPAL N' 3.696/2014 - Município de mirassol - iniciativa
parlamentar - LEI QUE DISPOE SOBRE A obrigatoriedade da educação
política e social no currículo escolar das ESColas da rede municipal de
ensino de mirassol e dá outras providências - Invasão da competência
reservada ao Chefe do Poder Executivo - Ingerência na Administração do
Município - Vício de iniciativa configurado - Violação ao Princípio da
Separação de Poderes - Criação de despesas sem a indicação da fonte
de custeio - Violação dos artigos 5', 24, $2'e 2, 25, 47, ll e XIV, 144 e
176, 1, Da Constituição do Estado DE SAO PAULO - Precedentes
Inconstitucionalidade reconhecida (ADI n' 2017044-
76.2015.8.26.0000 - TJ-SP, Relator(a): João Negrini Filho, Comarca



São Paulo, Órgão julgador: Órgão Especial,
16/09/2015,Data de publicação: 17/09/2015
17/09/2015).

Data do julgamento
Data de registro

Lei municipal que dispõe sobre a obrigatoriedade da Educação Ambiental
no Currículo Escolar das escolas da Rede Municipal de Ensino de
Mirassol e dá outras providências - Comando legal possui todas as
características de ato administrativo - Violação à regra de separação de
poderes contida nos artigos 5', 47, incisos ll e XIV e art. 114. todos da
Constituição Estadual - Ação procedente. (ADI n' 2016259-
17.2015.8.26.0000 - TJ-SP, Relator(a): Antonio Carlos Malheiros
Comarca: São Paulo, C)rgão julgador: Órgão Especial, Data do
julgamento: 27/05/2015, Data de publicação: 28/05/2015, Data de
registro: 28/05/2015)

Por outro lado, a proposta em cluestão segue a lógica clâ lei que pretende

alterar. Ou seja, a inconstitucioncalidclde cla proposta só se manifesta na medida que se

entenda também inconstitucional ca Lei n" 6.809/91 uma vez que oriuHcla tle prometo cle

lei tle iniciativa parlamentar

E o parecem

Em 02 de abril de 2019

Fábio N+lanc]

Procura(]xa1lX OAB/RS 50.325




