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PARECER CCJ

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

 

 
PARECER  Nº        /2022

 

 

Institui como Área Especial de Interesse Recreativo e Desportivo a área conhecida como Campinho do
Calixto, localizada na altura da Estrada dos Batillanos, 666, Bairro Cascata.

 

    Vem a este Relator, para parecer, o projeto de autoria do Ver. Aldacir Oliboni, que institui como área
especial de interesse recreativo e desportivo a área conhecida como Campinho do Calixto, na altura da
Estrada dos Batillanos, 666, no bairro Cascata.  

 

   O projeto em comento contou com parecer favorável da Procuradoria.

 

   É o Relatório.

 

   Trata-se de norma que pretende propor alteração no regime urbanístico, estando, portanto, sujeita ao
PDDUA e à Lei Federal nº 10.257/2001 – Estatuto das Cidades.

 

   Doutrina e jurisprudência são assentes quanto aos requisitos essenciais para instituição e alteração de
normas primárias atinentes ao uso e à ocupação ordenada do solo, quais sejam: estudos técnicos prévios,
participação popular e iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

 

   No que tange ao último tópico, citamos alguns julgados:

 

TJSP – ADI N. 163.559-0/0-00: Legislações, de inicia�va parlamentar, que alteram regras de
zoneamento em deter
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TJPR – ADI n. 157.892-3: [...] LEI MUNICIPAL, QUE ALTERA LEGISLAÇÃO SOBRE ZONEAMENTO, USO E
OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO DO MUNICÍPIO DE PINHAIS - EDIÇÃO E PROMULGAÇÃO PELA
CÂMARA MUNICIPAL, SEM INICIATIVA DO EXECUTIVO MUNICIPAL - INVASÃO DA COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - CONFRONTO COM DISPOSITIVOS DA CARTA
ESTADUAL - INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

 

TJSP – ADI n. 154.179-0/5-00: Vício de inicia�va - Lei municipal revogadora declarada
incons�tucional por vício de inicia�va. Norma de inicia�va parlamentar que envolve questão
a�nente ao uso e ocupação do solo interferindo diretamente no zoneamento e planejamento
urbano.

 

TJMG – ADI n. 13.054022-2: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL QUE
REGULARIZA IMÓVEIS CONSTRUÍDOS NO MUNICÍPIO - VÍCIO DE INICIATIVA - INVALIDADE -
MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

 

   Ademais, menciona-se o parecer nº 1205/2019, da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre, que
assim preleciona:

 

“Da disposição cons�tucional resulta que os projetos de lei que versem sobre conteúdo de inicia�va
reservada pela Cons�tuição a um dos Poderes e que sejam originários em outro Poder sejam
maculados por um vício de incons�tucionalidade da proposição, por ser contrário ao disposto na
Cons�tuição Federal. Por isso, é que o Poder Execu�vo, por exemplo, não pode criar ou suprimir
cargos no Poder Judiciário, por exemplo. A origem de projeto de lei com este conteúdo deve ser do
Poder Judiciário. Este vício se denomina vício de inicia�va. [...] Em nosso entendimento, trata-se de
um vício formal que exige um procedimento – estudos técnicos - e, portanto, condicionam a sua
origem ao Execu�vo, pois é sua função administrar, dispor de dados, simular situações. [...] Na
mesma linha, o nosso TJRS, declarando a incons�tucionalidade de lei municipal por alteração do
zoneamento de rural para urbano, muito similar ao que pretende o projeto de lei ora examinado.

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI. IMPLANTAÇÃO DE
LOTEAMENTO HABITACIONAL EM ÁREA RURAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA
CONCORRENTE ENTRE UNIÃO E ESTADO RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. Deve ser
declarado incons�tucional o art. 2.° da Lei Complementar n. 08/2010 do Município de Garibaldi, de
inicia�va da Câmara Municipal, ao prever a possibilidade de parcelamento de solo, para fins
urbanos, em área rural, situação que afronta as disposições da Lei Federal nº 6.766/79, que trata do
Parcelamento do Solo Urbano. A matéria da lei aborda direito urbanís�co, ou seja, de competência
legisla�va concorrente atribuída à União, aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos do inciso I,
do art. 24 da Cons�tuição Federal, de modo que o Município não poderia legislar sem a observância
dos parâmetros legais estabelecidos pela Lei Federal. A inobservância do princípio da repar�ção da
competência legisla�va tem como consequência a incons�tucionalidade do disposi�vo da lei
impugnada, pois violados os arts. 8º da Cons�tuição Estadual e 24, I, da Cons�tuição Federal. AÇÃO
JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME. ADI Nº 70040704033 [...]

 

Assim sendo, com base em todo o exposto, no âmbito estritamente técnico, nos termos solicitados
pelo PGADPUMA, tem-se que: [...]

 

b) os estudos técnicos contém elementos intrínsecos ao administrar, exigindo conteúdo técnico e
sistemá�co que fazem com que a inicia�va da Lei deva ser do Execu�vo, nos termo das reiteradas
decisões dos Tribunais de Jus�ça Estaduais, examinando ações diretas de incons�tucionalidade de
leis municipais ora citadas”

 

   No caso, vê se que a proposta padece de vício de iniciativa, uma vez que promovida por parlamentar.
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   Portanto, pelo acima exposto, somos pela existência de óbice de natureza jurídica para tramitação do
projeto.

 

Sala das Sessões, 08 de abril de 2022.

 

 

Vereador Felipe Camozzato

Relator  

Documento assinado eletronicamente por Felipe Zortea Camozzato, Vereador, em 08/04/2022, às
17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0365820 e o código CRC 345DBF70.

Referência: Processo nº 021.00232/2019-65 SEI nº 0365820

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4344 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 099/22 – CCJ con�do no doc 0365820 (SEI nº 021.00232/2019-65 – Proc. nº
0405/19 - PLL nº 188), de autoria do vereador Felipe Camozzato, foi APROVADO durante Reunião
Ordinária da Comissão de Cons�tuição e Jus�ça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia
19 de abril de 2022, tendo ob�do 04 votos FAVORÁVEIS e 02 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de
Votação abaixo: 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

Vereador Claudio Janta – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Ramiro Rosário  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Felipe Camozzato: FAVORÁVEL

Vereador Leonel Radde: CONTRÁRIO

Vereador Márcio Bins Ely: CONTRÁRIO

Vereador Mauro Pinheiro: NÃO VOTOU

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
20/04/2022, às 11:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0370328 e o código CRC 45B10DB7.

Referência: Processo nº 021.00232/2019-65 SEI nº 0370328

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

