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DESPACHO
PARECER

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Processo 050.00032/2020-17

Dispõe sobre a paralização de processos de privatização a serem realizados pela administração pública até
doze meses após o fim do estado de calamidade pública decorrente da Pandemia de Covid-19.

Retorna à CCJ projeto de lei de autoria do nobre Vereador Roberto Robaina que, em apertada síntese, propõe
impedir a realização ou continuidade de ações ou processos administrativos movidos pela administração
pública municipal, os quais são identificados pelo PLL em comento como “processos desestatização ou
desinvestimento“.

O parecer do relator original, no âmbito desta CCJ, Ver. Márcio Bins Ely, opinou pela regular continuidade
do andamento do projeto de lei e sua remessa para deliberação em Plenário, restando rejeitado. Vem
redistribuído a esse relator.

É o sucinto relatório.
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A questão aqui posta é singela. Pois, não pode esta Câmara de Vereadores dispor acerca dos atos internos
próprios da gestão pública do Poder Executivo Municipal. Bem entendidos aí, atos de gestão e atos
administrativos em conformidade como ordenamento jurídico Pátrio.

Ora, a suspensão de processos administrativos tendentes a promover desestatização no Poder Executivo não é
matéria de competência desta Casa, sob pena de estarmos invadindo a seara de competência privativa do
Chefe do Executivo.

Ao lermos, no PLL 076/20, os comandos legais que ordenam ao Executivo paralisar (art. 1º) ou sobrestar
processos administrativos (art. 2º), percebe-se evidente óbice de inorganicidade. Isto porque a norma
proposta imiscui-se na gestão executiva, atentando 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:
(...)
IV - dispor sobre a estrutura, a organização e o funcionamento da administração municipal;
(...)
VII - promover a iniciativa de projetos de Lei que disponham sobre:
(...)
c) criação e estruturação de secretarias e órgãos da administração pública;
XII - administrar os bens e as rendas municipais, e promover o lançamento, a fiscalização e a arrecadação de
tributos;
(...)
(grifo nosso)

Assim, vários são os dispositivos orgânicos afrontados pelo PLL nº 076/20, restando patente a
impossibilidade de a Câmara de Vereadores dispor acerca da matéria contida na proposição. Cabe trazer à
baila os preceitos constitucionais insculpidos em nossa Constituição do Estado, pois é da boa técnica de
direito constitucional interpretar simetricamente as competências privativas previstas no art. 94 da LOM,
sendo que a Constituição do Rio Grande do Sul assim define a competência privativa do Chefe do Poder
Executivo, conforme seu art. 82, in verbis:
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Art. 82. Compete ao Governador, privativamente:
(...)
II - exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da administração estadual;
(...)
VII - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração estadual;
(...)

Desta forma, não nos parece razoável, nem permitido pela Constituição Estadual e, por simetria, por nossa
Lei Orgânica, que o Legislativo pretenda dispor acerca do exercício da administração pública, assim como
definir limites ao funcionamento ou organização desta. Resta patente, pois, a inorganicidade (vício formal de
iniciativa) do PLL aqui tratado.

A simples exegese dos comandos supra transcritos dispensa maiores considerações visto que não há margem
para interpretação quanto ao cabimento da proposição do Legislativo em tela.

De qualquer modo, ainda cabe transcrever recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal acerca do tema,
que assim dispôs:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. INGERÊNCIA NA
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. IMPRESCINDIBILIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que há inconstitucionalidade formal em lei
de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos, pois,
nestes casos, cuida-se de matéria da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo.
II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria a análise de
normas infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280/STF.
III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.
(Agravo Regimental no RE 1149013/SP, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 15/05/2020)
(grifo nosso)
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Diga-se, ainda, que a Constituição consagra em seu artigo 37, como princípio que rege a Administração
Pública, a eficiência. Não transformaremos esse parecer em uma ode à privatização - não é este o espaço para
tal debate. Suscitamos, tão somente, que quando o Executivo constata ou conclui que determinado serviço
será mais eficientemente prestado se o for privadamente, é não somente seu direito, mas seu dever
constitucional promover os atos necessários para que tal se consuma.

Obviamente que tal juízo é juízo político, ou seja, é decisão de conveniência e oportunidade que faz, a seu
tempo, o governo do dia, eleito pelo povo para em seu nome governar.

Por fim, caso fosse aprovada em Plenário, uma lei revestida com tal caráter proibitório e de ingerência em
outro Poder resultaria num diploma legal letalmente maculado pela inconstitucionalidade e inorganicidade, já
que em completo desacordo com nosso ordenamento jurídico, motivo pelo qual manifestamo-nos pela
existência de óbice à tramitação do Projeto.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Gomes, Vereador, em 15/06/2020, às 08:08,
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 0147471 e o código CRC 201FC10E.

Referência: Processo nº 050.00032/2020-17
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CERTIDÃO
CERTIFICO que o Parecer 0147471 (SEI nº 050.00032/2020-17 – Proc. nº 0184/20 - PLL 076), 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 15 de junho 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 André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla vo, em
15/06/2020, às 08:33, 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 0147472 e o código CRC F13AF43E.
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