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PARECER Nº  563/2011 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0204/10.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Donato, que visa 
transformar os atuais cargos de Agente Escolar em Auxiliar Técnico de Educação I.  
Segundo a propositura, em decorrência de referida transformação, todo o tempo de 
exercício de cargo de Agente Escolar será considerado como de efetivo exercício 
para todos os efeitos legais, no novo cargo de Auxiliar Técnico de Educação I, nos 
termos previstos na Lei nº 14.660, de 26 de dezembro de 2007.  
O projeto merece prosperar, como veremos a seguir.  
A medida se faz necessária uma vez que a função de Agente Escolar possui forte 
similaridade com as atribuições previstas pela carreira de Auxiliar Técnico de 
Educação I, sem, contudo, possuir os mesmos benefícios, tais como maior 
remuneração e possibilidade de acesso a outros níveis de atuação na rede 
municipal de ensino.  
Tal medida reflete o Princípio da Isonomia, tendo-se em vista a ampla similitude 
existente entre as atividades exercidas pelas carreiras aqui já referidas.  
De acordo com o Princípio da Isonomia, situações fáticas similares devem ser 
tratadas da mesma forma, sob pena de ser realizada verdadeira discriminação, a 
qual deve ser sempre combatida, em especial, pelo Poder Público, ao disciplinar o 
regime jurídico de servidores que exerçam atividade similar.  
Destaque-se, que já ficou sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal que a isonomia somente pode ser pleiteada quando os servidores públicos 
apontados como paradigmas encontrarem-se em situação igual à daqueles que 
pretendem a equiparação.  
Nesse sentido,  
A isonomia somente pode ser pleiteada quando os servidores públicos apontados 
como paradigmas encontrarem-se em situação igual à daqueles que pretendem a 
equiparação. ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, 
aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia’ 
(Súmula 339-STF). (RE 409.613-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 21-2-
2006, Primeira Turma, DJ de 24-3-2006.) No mesmo sentido: AI 794.573-AgR, Rel. 
Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 19-10-2010, Primeira Turma, DJE de 
18-11-2010; RE 575.936-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 24-8-2010, 
Segunda Turma, DJE de 8-10-2010; AI 695.289-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 
julgamento em 15-9-2009, Primeira Turma, DJE de 9-10-2009; RE 286.512-ED, 
Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 26-5-2009, Segunda Turma, DJE de 19-6-
2009) (grifo nosso)  
Por fim, imperioso se faz ressaltar, quanto ao Princípio da Isonomia, entendimento 
do Supremo Tribunal Federal:  
O princípio da isonomia dirige-se aos Poderes Executivo e Legislativo, a quem cabe, 
mediante avaliação de conveniência e oportunidade, estabelecer a remuneração 
dos servidores públicos, permitindo a sua efetivação. (...) (RE 395.273-AgR, Rel. 
Min. Ellen Gracie, julgamento em 8-6-2004, Segunda Turma, DJ de 6-8-2004.) No 
mesmo sentido: RE 596.561-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 15-9-2009, 
Segunda Turma, DJE de 9-10-2009; AI 713.975-AgR, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, julgamento em 15-9-2009, Primeira Turma, DJE de 9-10-2009. Vide: 
ADI 1.782, Rel. Min. Maurício Corrêa, julgamento em 9-9-1999, Plenário, DJ de 15-
10-1999. (grifo nosso)  
A aprovação da proposta depende do voto da maioria absoluta dos membros da 
Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, inciso IV, da Lei Orgânica do Município.  
Ante o exposto, somos pela CONSTITUCIONALIDADE e LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
15/06/2011  



Arselino Tatto – PT – Presidente  
Dalton Silvano  – Relator  
Abou Anni - PV  
Adilson Amadeu – PTB  - abstenção  
Adolfo Quintas - PSDB  
Aurélio Miguel – PR  
Floriano Pesaro – PSDB - contrário  
José Américo - PT  
 


