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DESPACHO

PARECER

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Processo 045.00006/2020-02

Institui o auxílio emergencial de prestação continuada para os autorizatários do serviço de
transporte escolar do Município de Porto Alegre.

Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre Vereador Paulinho Motorista que, em apertada síntese,
propõe criar auxílio correspondente ao piso do salário mínimo nacional, ou seja, equivalente a R$
1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), a ser pago para os autorizatários de transporte escolar em
nosso município.

O PLL em comento cuida, especificamente, da categoria elegida para receber o privilégio do auxílio
emergencial, qual seja, os autorizatários do serviço de transporte escolar em nosso município. 

É o sucinto relatório.

Inicialmente, há que se dizer que o projeto de lei em comento é louvável, na medida que atenta para a
grave crise que abate diversos setores de nossa economia nesses tempos onde a indústria, empresas de
comércio e serviços foram impedidos de atuar durante longo tempo; sendo que, agora, embora alguns
setores possam retomar suas atividades gradativamente, ainda assim estão limitados a fazê-lo de maneira
parcial, haja vista todas as restrições decretadas pelo Poder Executivo Municipal.

Importa, igualmente, reconhecer a situação de penúria que acomete as famílias porto-alegrenses
impedidas de trabalhar em razão dos comandos do Poder Executivo que determinaram o fechamento de
empreendimentos comerciais e impediram que o setor terciário de serviços atuar em nossa cidade.

Há que se dizer que os valores sociais do Trabalho e da Livre Iniciativa são fundamentos da República
Federativa do Brasil (art. 1º, IV da Constituição). Ambos são, ainda fundamentos da Ordem Econômica
(Art. 170 da Carta Maior). Por fim, o livre exercício de qualquer trabalho, é direito fundamental
reconhecido no art. 5º, XIII, da Constituição da República.
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A supressão do direito ao trabalho promove, como se sabe, profundo impacto no aumento da pobreza
extrema, expondo a agruras incomensuráveis as famílias que dele dependem para seu sustento.
Indiscutível, portanto, que a sociedade brasileira precisará empenhar esforços extraordinários no suporte
aos mais necessitados. 

Portanto, entendo que há de se falar aqui no mérito do PLE, pois reconhece a necessidade de o Estado
prover com auxílios financeiros a penúria de cidadãos impedidos de trabalhar. Desta forma, aceitaríamos
o “círculo vicioso” onde o Estado impede cidadãos de trabalharem e estende a mão com o auxílio
financeiro. 

A meu ver, isto vai de encontro à salutar e necessária possibilidade de as pessoas exercerem suas
profissões livremente, garantida constitucionalmente, aliás, e reforça a criação de medidas protetivas que
privilegiam categorias. 

Além do mais, trata-se de aceitarmos os impedimentos impostos pelos governantes às pessoas de
trabalharem livremente, estimulando que subvenções e auxílios estatais sejam a solução para todos os
males. 

Embora a iniciativa tenha conteúdo de preocupação com as pessoas impedidas de trabalhar, o que é
respeitável, penso que reconhecer a necessidade de as pessoas serem impedidas de prestar serviço servirá
apenas para gerar desemprego e estimular a dependência do cidadão às benesses estatais. 

Tenho convicção que de nada adiantará criarmos paliativos para a crise econômica instaurada. Faz-se
necessário que estejamos atentos às verdadeiras causas dessa penúria e não simplesmente tentarmos
remediar a calamitosa situação econômica das pessoas com ações governamentais de cunho populistas.

Por fim, penso que tais medidas não são sustentáveis, tampouco erradicarão as verdadeiras causas da
penúria econômica dos cidadãos; mas sim estimularão, em última análise, penúria financeira a médio e
longo prazo, além de desconsiderar os valores do trabalho e da livre iniciativa, ofendendo princípios e
garantias constitucionais já referidas acima.

Dito isso, há que se atentar para o aspecto meramente formal do PLL aqui tratado, talvez a principal
missão de nossa Comissão. Isto posto, é crucial que mergulhemos na análise da constitucionalidade,
organicidade e regimentalidade do feito.

O PLL 073/20 propõe criação de despesa pública a fim de que o Executivo ofereça o auxílio emergencial
de prestação continuada, conforme menciona no caput do art. 1º e art. 2º.

Estamos diante de evidente óbice de inorganicidade. Isto porque a norma proposta cria despesa pública e
ato de gestão executiva; no caso, ato de gestão orçamentária, o que atenta contra o princípio da
independência e harmonia entre os poderes.

Ora, nossa Lei Orgânica, em seu art. 94, ao definir a competência privativa do Prefeito Municipal para
proposição de leis, cuidou de reservar essa matéria para o Chefe do Executivo nos seguintes dispositivos:

Art. 94 - Compete privativamente ao Prefeito:

(...)

XII - administrar os bens e as rendas municipais, e promover o lançamento, a fiscalização e a
arrecadação de tributos;

(...)

(grifo nosso)

Em se tratando da possibilidade específica de a Câmara de Vereadores dispor acerca da matéria contida no
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PLL nº 073/20, cabe trazer à baila, numa perspectiva de simetria, o preceito constitucional insculpido no §
1º do art. 61 da Carta Magna, senão vejamos:

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de
sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal
da administração dos Territórios;

(...)

(grifo nosso)

É da boa técnica de direito constitucional interpretar simetricamente as competências privativas previstas
no art. 94 da LOM, sendo que a Constituição Federal, conforme seu art. 61, § 1º, inciso II, alínea “b” - já
transcrito acima -, define a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de norma
que trate de matéria orçamentária. Nesta mesma senda, o art. 8º da Constituição Estadual, in verbis:

Art. 8º O Município, dotado de autonomia política, administrativa e financeira, reger-se-á por lei orgânica
e pela legislação que adotar, observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta
Constituição. 

Desta forma, resta patente a inorganicidade (vício formal de iniciativa) do PLL aqui tratado,  ao
determinar pagamento de auxílio emergencial aos autorizatários de transporte escolar, haja vista afrontar o
art. 94, inciso XII, da LOM.

A simples exegese do comando supra dispensa maiores considerações visto que não há margem para
interpretação quanto ao cabimento de proposição do Legislativo instituidora de nova despesa pública não
prevista na LOA.

Por outro lado, é de se frisar ainda que ao propor-se auxílio emergencial para uma categoria específica,
olvidando-se de diversas e inúmeras outras atividades e profissões que estão a enfrentar estado de penúria
similar ou até pior, levando-se em conta seus compromissos financeiros (impostos, salários de
colaboradores, aluguéis etc)., há violação do constitucional princípio da isonomia; pois nossa carta magna
ao definir o princípio da isonomia, veda o tratamento desigual de casos análogos. 

Ante o exposto, manifestamo-nos pela existência de óbice à tramitação do Projeto.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Gomes, Vereador, em 26/05/2020, às 14:34,
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.
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A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0144650 e o código CRC 478AED2E.

Referência: Processo nº 045.00006/2020-02 SEI nº 0144650
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer 0144650 (SEI nº 045.00006/2020-02 – Proc. nº  0175/20 – PLL 073), de
autoria do vereador Ricardo Gomes, foi APROVADO durante Reunião Extraordinária da Comissão
de Constituição e Justiça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 26 de maio de 2020,
tendo obtido 05 votos FAVORÁVEIS e 02 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

Vereador Cassio Trogildo – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Mendes Ribeiro – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Adeli Sell: CONTRÁRIO

Vereador Clàudio Janta: FAVORÁVEL

Vereador Márcio Bins Ely: CONTRÁRIO

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Vereador Ricardo Gomes: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Lisie Ane dos Santos, Assistente Legisla vo IV, em
26/05/2020, às 17:12, 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 0144720 e o código CRC 7E60DB1F.

Referência: Processo nº 045.00006/2020-02 SEI nº 0144720
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