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RESUMO: O presente estudo traça um panorama da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, acerca da
constitucionalidade formal de leis de iniciativa parlamentar que inovam no âmbito das
escolas da rede pública.
I – INTRODUÇÃO
A atuação dos Vereadores municipais, no que diz respeito à produção de leis,
encontra consideráveis óbices e limitações, seja em razão da restrita competência
conferida aos Municípios pela Constituição Federal, seja em razão da grande parcela de
matérias reservadas à iniciativa do Poder Executivo.

Assim, é relevante conhecer a jurisprudência dos Tribunais pátrios, em especial
aqueles precedentes que valorizam a atuação dos parlamentares e conferem
interpretação favorável às suas iniciativas.

Nesse contexto, o presente estudo técnico visa abordar novos julgados proferidos
pelo Supremo Tribunal Federal – STF e pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJRJ, que tiveram por objeto leis de iniciativa parlamentar que dispõe sobre a
o

e escolas da rede pública, abrindo espaço para uma

maior atuação dos Vereadores neste tema específico.
II – ESCLARECIMENTOS INICIAIS
A Constituição Federal disciplina, em seu art. 61, os legitimados para a
apresentação de projetos de lei ordinária e complementar. Em atenção aos princípios da
simetria e da separação dos Poderes, tal regramento deve ser observado em âmbito
estadual, distrital e municipal, ou seja, as referidas matérias terão de ser iniciadas pelos
Chefes do Executivo (Governadores dos Estados e do Distrito Federal e Prefeitos)1.
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Nesse sentido, art. 112 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e o art. 71 da Lei
Orgânica do Município. Veja-se:
“A . 112 (...)
§ 1º - São de iniciativa privativa do Governador do Estado as
leis que:
I - fixem ou alterem os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica do Poder Executivo ou
aumento de sua remuneração;
b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
c) organização do Ministério Público, sem prejuízo da faculdade
contida no artigo 172 desta Constituição, da Procuradoria Geral
do Estado e da Defensoria Pública;
d) criação e extinção de Secretarias de Estado e órgãos da
administração pública, observado o disposto o art. 145, caput,
VI, da Constituição;”
“A . 71 - São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que:
I - fixem ou modifiquem os quantitativos de cargos, empregos e
funções públicas na administração municipal, ressalvado o
disposto no art. 55, IV;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos na administração
direta e autárquica ou aumento, ou reajuste de sua remuneração;
b) criação, extinção e definição de estrutura e atribuições das
secretarias e órgãos de administração direta, indireta e
fundacional;
c) concessão de subvenção ou auxílio, ou que, de qualquer
modo, aumentem a despesa pública;
d) regime jurídico dos servidores municipais; e
e) as matérias constantes do art. 44, incisos II, III, VI e X.
VII - disponham sobre anistias fiscais e remissão de dívidas de
créditos tributários.”
Entende-se que o rol de matérias reservadas à iniciativa do Poder Executivo é
exaustivo, isto é, apenas aquelas elencadas no art. 71 é que dependem da atuação do
Prefeito.
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Ressalte-se que a não observância das normas de reserva de iniciativa maculam
sp

v p j

l : “Algumas leis são de iniciativa privativa de determinadas

pessoas, só podendo o processo legislativo ser deflagrado por elas, sob pena de se
configurar vício formal de iniciativa, caracterizador da inconstitucionalidade do referido
ato normativo”.2

II – JURISPRUDÊNCIA TRADICIONAL SOBRE O TEMA

Tradicionalmente, o TJRJ adotava orientação no sentido de declarar
inconstitucionais quaisquer leis de autoria parlamentar que se imiscuíam em matérias
afeitas à rede pública de ensino, sob o fundamento de que se trataria de matéria de
organização administrativa, reservada ao Chefe do Poder Executivo local.
Nesse sentido, destacamos os seguintes precedentes:
Representação por Inconstitucionalidade - Lei Municipal n°
2833, de 14/10/1999, do RJ, que inclui, no currículo da 5ª a 8ª
série do Ensino Fundamental, a matéria de Ciências
Políticas - versando, o objeto da lei, complementação do
currículo escolar, cabe privativamente ao Prefeito do Município
a iniciativa de promovê-la - Procedência da Representação
violados os princípios constantes dos arts 7º, 317º, 358º e 112º
§1º, II, b, da Constituição Estadual. (Órgão Especial, Relator
Desembargador Thiago Ribas Filho, Representação de
Inconstitucionalidade nº 0037135-81.1999.8.19.0000, j.
14/02/2000).
x-x-x
Direito Constitucional Estadual. Controle concentrado de
constitucionalidade. Representação por inconstitucionalidade.
(...) Lei do Município do Rio de Janeiro de nº 4.666,
promulgada pelo Presidente da Câmara Municipal em 2 de
outubro de 2007, que institui o Programa Interdisciplinar de
Participação Comunitária para Prevenção e Combate a
Violência nas Escolas da Rede Pública de Ensino e dá outras
providências. Lei de iniciativa parlamentar. Afronta ao artigo
112, §1º, II, d da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.
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Matéria constante de reserva legislativa ao Chefe do Poder
Executivo. Inconstitucionalidade. "Por tratar-se de evidente
matéria de organização administrativa, a iniciativa do processo
legislativo está reservada ao Chefe do Poder Executivo local. Os
Estados-membros e o Distrito Federal devem obediência às
regras
de
iniciativa
legislativa
reservada,
fixadas
constitucionalmente, sob pena de violação do modelo de
harmônica tripartição de poderes, consagrado pelo constituinte
originário." (ADI 1.182, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em
24-11-05, DJ de 10-3-06). Também a Comissão de Justiça e
Redação da Casa Legislativa, quando do processo legislativo,
concluira pela inconstitucionalidade da lei. Procedência da
representação de inconstitucionalidade, retirando-se a sua
eficácia desde a entrada em vigor. (Órgão Especial, Relator
Desembargador Nagib Slaibi Filho, Representação de
Inconstitucionalidade nº 0047449-71.2008.8.19.0000, j.
03/08/2009).
x-x-x
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 4.782 DE 26/03/2008 DO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO QUE DISPÕE SOBRE
A OBRIGATORIEDADE DE AS ESCOLAS POR ELE
MANTIDAS
INCLUIREM
NOÇÕES
SOBRE
O
HOLOCAUSTO NA DISCIPLINA DE HISTÓRIA NELAS
MINISTRADA. MANIFESTAÇÃO LEGIFERANTE QUE
NÃO CONTOU COM A INICIATIVA DO PREFEITO
MUNICIPAL PARA O PROCESSO LEGISLATIVO
CORRESPONDENTE, EMBORA CUIDE DE MATÉRIA
RELATIVA A REESTRUTURAÇÃO DO CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO DA ALUDIDA DISCIPLINA, A SER
MINISTRADA DE ACORDO COM AS DIRETRIZES ALI
ESTABELECIDAS. ATRIBUIÇÃO QUE COMPETE AOS
ÓRGÃOS DO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO
ART. 112 § 1°, II, d DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE DA
MENCIONADA LEI, AINDA, POR VULNERAR O ARTIGO
74, IX DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, CUIDANDO DE
MATÉRIA
DE
EXCLUSIVA
COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA CONCORRENTE DA UNIÃO E DO
ESTADO, ALÉM DE QUE ADENTRAR SEARA
PRIVATIVA DO EXECUTIVO, O QUE AFRONTA O
PRINCÍPIO DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA ENTRE
OS
PODERES,
CONSAGRADA
NA
ALUDIDA
CONSTITUIÇÃO.
DECLARAÇÃO
DA
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI AO INÍCIO
REFERIDA. (Órgão Especial, Relator Desembargador
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Nascimento Póvoas, Representação de Inconstitucionalidade nº
0032237-10.2008.8.19.0000, j. 18/10/2010).
Como se vê, no que tange às matérias afeitas ao dia-a-dia das escolas
municipais, a jurisprudência do Tribunal Estadual conferia amplo alcance às normas que
reservam matérias à iniciativa do Poder Executivo.

III – NOVOS PRECEDENTES

Em julgamento realizado em 11/07/2017, o mesmo Órgão Especial do
TJRJ deu início a um processo de mudança de orientação, decidindo em sentido
diametralmente oposto àquele demonstrado no capítulo anterior. Na ocasião, o
Colegiado julgou improcedente representação cujo objeto era Lei Estadual que dispunha
s b

“o ensino de noções do holocausto nazista na rede est

l

s

”. V j -se o

acórdão:

A C Ó R D Ã O DIREITO CONSTITUCIONAL E
PROCESSUAL CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL,
INICIATIVA
PARLAMENTAR.
ENSINO.
REDE
ESTADUAL. DETERMINAÇÃO DE ÊNFASE NO
HOLOCAUSTO NAZISTA NA GRADE CURRICULAR DE
HISTÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL.
INOCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO POSTERIOR DA
NORMA CONSTITUCIONAL VIOLADA. IRRELEVÂNCIA.
Representação de inconstitucionalidade proposta pelo Exmo. Sr.
Procurador Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a
imputar vício de inconstitucionalidade formal à Lei 6.057/11,
que, de iniciativa legislativa de deputado, determina que se
dê ênfase ao holocausto nazista no conteúdo programático
de História da rede estadual de ensino como forma de
educação, prevenção e combate a todas as formas de
discriminação e intolerância. (...) 3. Ademais, lei que se limita
a traçar norma geral de ensino, sem criar ou extinguir
órgãos do Poder Executivo e sem criar cargos e funções,
tampouco sem introduzir disciplina ou atividade no
currículo escolar não é de iniciativa privativa do
Governador 4. Ação que se julga improcedente.
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(Órgão Especial, Representação de Inconstitucionalidade nº
0050597-80.2014.8.19.0000, Relator Desembargador Fernando
Foch de Lemos Arigony da Silva, j. 11/07/2016)
Também o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de
repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade da Lei 5.616/2013, do Município
do Rio de Janeiro, que “Torna obrigatória a instalação de câmeras de monitoramento de
segurança nas dependências e cercanias de todas as es l s públ

s

p s”. S b

relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o acórdão foi assim ementado:
“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2.
Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013,
do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de
monitoramento
em
escolas
e
cercanias.
3.
Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência
privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não
usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei
que, embora crie despesa para a Administração Pública, não
trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do
regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral
reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5.
Recurso extraordinário provido.”
(ARE 878911 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES,
julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-102016 PUBLIC 11-10-2016 ).
Para fundamentar o voto condutor, o Ministro Relator assentou:
“ o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido
de que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão
taxativamente previstas no art. 61 da Constituição, que trata da
reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo. Não se
permite, assim, interpretação ampliativa do citado dispositivo
constitucional, para abarcar matérias além daquelas relativas ao
funcionamento e estruturação da Administração Pública, mais
sp
, s v
s ó
s
P
Ex
v .”
Em seguida, abordando especificamente o objeto da lei impugnada,
esclareceu:
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“N
s
x
, l
p l q p vê b
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
l sl
p
.”
Como se vê, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de
repercussão geral no sentido de considerar constitucional lei de iniciativa parlamentar
s

que disponha sobre

s l s

p s. Tal

orientação acompanhou tendência atual já manifestada pela Corte Suprema, de conferir
interpretação restritiva às normas que reservam assuntos à iniciativa do Poder Executivo
(sobre o tema, destacamos estudo elaborado por esta Consultoria, “L s
p l

q

spõ

s b

P

s

P lí

s Públ

s”,

v
sp

ív l em

http://www.camara.rj.gov.br/scriptcase/file/doc/ETEC-0052016(2).pdf)

Em consequência da repercussão geral reconhecida ao ARE 878911 / RJ nº
878.911, novos precedentes foram proferidos pelo TJRJ. Em 04/07/2017, o Órgão
Especial daquele Tribunal, novamente fugindo ao seu entendimento tradicional, proferiu
seguinte acórdão:
EP ESEN A
E N NS
NAL A E. LEI
6.056/2016 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO QUE
INSTITUIU
ATIVIDADE
DE
SEMINÁRIOS
E
PALESTRAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO
TRÁFICO DE PESSOAS E E
TRABALHO ESCRAVO EM ESCOLAS MUNICIPAIS.
ALE A
E V
E N A VA E V LA
SEPA A A
E P E ES. EN EN
EN
S P E
NAL E E AL PELA N
N A
V
. E LA A
E
NS
NAL A E
DA LEI. 1. Trata-se de Rep s
s
l
L
.
2 1
íp
,
v
b
P
L sl v , q
s
v
s
s p l s s p v
v s
b
p ss s
b l
s v
s l s
p s. Al
p s
q
l
v
s
l
p
bs v
p
íp
s p
s p
s, ví
v
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de currículo escolar. 2. Órgão Especial que vinha entendendo,
em casos semelhantes, p l v l
s v
v
P
Ex
v p
p p l s q v s
s b
ó
s
q l p
. 3.
Julgamento recente do Supremo Tribunal Federal em
repercussão geral que, an l s
l sl
q
v
b
ó
s l
âmeras de monitoramento nas
dependências e cercanias de todas as escolas públicas do
Município do Rio de Janeiro, reafirmou jurisprudência daquela
Corte no sentido de que as hipóteses de limita
v
p l
s
x v
p vs s
s
,
p
p
pl v (tema 917). Assim,
entendeu que
Adminis
, nem tratam do regime jurídico de
servidores públicos, não usurpam a iniciativa do Chefe do
Poder Executivo. 4. Julgamento da Corte Suprema que
destacou, ainda, a relevância do tema em análise, reconhecendo
que compete a todos os entes fede v s
p lí s
s
s
p
s v l
v s. L
bj
s
p s
q , ao prevenir e combater as diversas
modalidades de tráfico de pessoas e erradicar o trabalho escravo,
através de ciclos informativos nas escolas municipais, p
v
ss
s
s p vs s
s
s
õ s Es
l
l lb
p
xpl
, v lê
l
), sem disciplinar estrutura
de órgão público, regime jurídico de servidores ou conteúdo
curricular. A
p
p l P ó
Ex ls ,
s
l, para reconhecer a
constitucionalidade da lei em comento. P
E N A A
EP ESEN A
. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI
6.056/2016 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
(Representação
de
inconstitucionalidade
006637097.2016.8.19.0000, Des. Rel. Carlos Santos de Oliveira, j.
06/07/2017).
Percebe-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi
reafirmada pelo Tribunal Estadual, com ressalva apenas em relação às leis que
p

“ s pl
ú

s

ó

públ

,

j í

s v

s

l ”. Nesse sentido, o mesmo Órgão Especial do TJRJ, em 20/10/2017,

ao analisar lei que alterava currículo escolar, decidiu pela declaração de sua
inconstitucionalidade. Veja-se:
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DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DO
RIO DE JANEIRO. LEI MUNICIPAL N. 6.049, DE
17.03.2016. N LUS
TEM
“
N
E
ÉT
” N
U Í UL
E ESTU S S
S E
HISTÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA SEPARAÇÃO DE PODERES E INVASÃO DA
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL. A incumbência de regulamentar, orientar e
acompanhar a política cultural do Estado foi atribuída, pela
Constituição Estadual, no seu artigo 323, ao Conselho Estadual
de Cultura, que terá suas atribuições e composições definidas
em lei, como órgão responsável pela orientação dos currículos
escolares, a serem definidos pela Secretaria de Educação, a
quem compete, junto com o Prefeito, a superior administração
municipal. O tema em questão, a toda evidência, deve ser
orientado por critérios técnicos e pedagógicos, de cunho
uniforme, e está incluído entre as atribuições do Poder
Executivo Municipal, restando configurada a invasão da
competência específica do Poder Executivo Municipal e,
consequentemente, a inconstitucionalidade formal da norma
apontada. Procedência da representação. Maioria. (Órgão
Especial, Relator Desembargador Rogerio de Oliveira Souza,
Representação de
Inconstitucionalidade nº 006636138.2016.8.19.0000, j. 20/10/2017).
Ao contrário do que pode parecer, tal julgado não retoma o
jurisprudência tradicional sobre o tema, mas configura uma ressalva, que apenas
reafirma a nova ótica interpretativa dada pelos Tribunais às leis que inovam no âmbito
das escolas.

IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acerca dos precedentes neste estudo colacionados, podemos traçar o
seguinte panorama: o TJRJ, superando tendência conservadora em relação à reserva de
iniciativa, vem admitindo como constitucionais leis de iniciativa parlamentar que
inovam na esfera das escolas municipais, desde que tais inovações não alterem a
estrutura de órgão público, regime jurídico de servidores ou conteúdo curricular. Como
exemplo, podemos citar leis que instituem nas escolas municipais atividades extras
curriculares, tais como palestras, seminários e debates. Também vem sendo admitidas
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como constitucionais leis que instituem melhorias na estrutura das escolas, desde que
tenham como objetivo primordial a maior proteção de alunos.

Como dito, tal orientação não se aplica às leis que inovam o currículo das
escolas, inserindo novas disciplinas a serem ministradas, já que o TJRJ entende que a
elaboração de plano curricular deve ser orientada por critérios técnicos e pedagógicos,
de cunho uniforme, estando incluída nas atribuições do Poder Executivo.

No contexto de uma Casa Legislativa, demonstra-se extremamente
relevante conhecer tais precedentes, pois abrem espaço para uma maior atuação dos
parlamentares e valorizam sua produção legislativa. Ademais, demonstram tendência
clara dos Tribunais Pátrios, de conferir interpretação cada vez mais restritiva às normas
que reservam matérias à iniciativa do Poder Executivo.

Autor:
CHARLOTTE CASTELLO BRANCO JONQUA
Consultora Legislativa em Direito
Matrícula 10/815.049-2
Coordenação:
MARIA CRISTINA FURST DE F. ACCETTA
Consultora-Chefe da Consultoria e Assessoramento Legislativo
Matrícula 60/809.345-2

Consultoria e Assessoramento Legislativo
Este trabalho não exprime a posição institucional da Câmara Municipal do Rio de Janeiro ou dos seus Vereadores.

11

