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PARECER CCJ

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

 

PARECER Nº          /21 – CCJ

AO PROJETO

 

Institui o Programa de Renda Básica de Cidadania e de Renda Básica Emergencial no Município de
Porto Alegre.

 

 
I. 

Relatório

 

          Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei em epígrafe, encaminhado pela Vereadora Laura Sito, que
ins�tui o Programa de Renda Básica de Cidadania e de Renda Básica Emergencial no Município de Porto Alegre.
 
          Em sua jus�fica�va, a Vereadora aborda a questão da renda básica, defendendo a sua importância à luz da
pandemia causada pela COVID-19 e contextualizando a proposta na literatura polí�ca e econômica enquanto
bene�cio de caráter con�nuado. No plano norma�vo, a Vereadora propõe dois programas, um de caráter
emergencial, para responder aos impactos da pandemia, e outro permanente, que se consubstanciará em polí�ca
pública do Município.
 
          A Procuradoria da Casa deu seu parecer em caráter inconclusivo, conforme se depreende do trecho
colacionado abaixo:

 

         Isso posto, verifica-se que a proposição quanto a inicia�va enseja alguma dúvida sobre sua
cons�tucionalidade, assim como quanto a incidência do Precedente Legisla�vo n. 1, mas não se
pode falar em incons�tucionalidade manifesta que impeça, nesta fase inicial, a sua tramitação ou
que atraia a incidência do art. 19, inc. II, alínea “j” do Regimento Interno.

 

         O projeto cumpriu as duas sessões de pauta, tendo sido encaminhado para a Comissão de Cons�tuição e
Jus�ça em 12 de outubro de 2021.
 
         É o relatório.
 

II.
Da Competência da Comissão de Cons�tuição e Jus�ça
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          Inicialmente, oportuno delimitar o escopo de análise que compete à Comissão de Cons�tuição e Jus�ça. O
Regimento Interno da Casa é claro ao dispor, em seu art. 36, I, “a”, que incumbe à Comissão emi�r parecer sobre
“aspecto cons�tucional, legal e regimental das proposições”.
 
         Assim, em que pese a relevância dos argumentos de ordem técnica aduzidos quando da jus�fica�va, por serem
ligados ao mérito, não serão enfrentados no âmbito da Comissão, cabendo ao Plenário a sua análise. Por
conseguinte, a análise desse Relator se aterá aos aspectos ligados à cons�tucionalidade e legalidade, formal e
material, da proposição.

 

III.
Da Competência Legisla�va Municipal

 

          A proposição visa estabelecer, no âmbito do Município, o Programa de Renda Básica de Cidadania e de Renda
Básica Emergencial. Nos termos do art. 1º do projeto, a proposição cons�tuirá direito à segurança de renda, por
meio de bene�cio monetário, a todos os habitantes residentes no Município de Porto Alegre, independente da
condição socioeconômica dos beneficiários.
 
         Nessa toada, fica evidente caráter local da proposição, o que atende ao postulado inc. I do art. 30 da
Cons�tuição da República. Por outro lado, o art. 147 da Lei Orgânica dispõe o que segue:

 

Art. 147 O Município deve promover, nos termos das Cons�tuições Federal e Estadual, e da Lei
Orgânica, o direito à cidadania, à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, ao usufruto dos bens
culturais, à segurança, à previdência social, à proteção da maternidade e da infância, à assistência
aos desamparados, ao transporte, à habitação e ao meio ambiente equilibrado.

 

         Evidentemente, pela redação dos disposi�vos supramencionados, é competência do Município dispor sobre os
seus mecanismos de assistência social. No mesmo sen�do, quiçá com maior clareza, inclusive, dispõe o art. 169 da
Lei Orgânica do Município:
 

Art. 169 A assistência social, enquanto direito do cidadão e dever do Estado, é a polí�ca social que
provê, a quem necessitar, bene�cios e serviços para o acesso a renda mínima e o atendimento das
necessidades humanas básicas historicamente determinadas.

 

Assim, evidente que a pauta se insere no escopo da municipalidade.
 

 IV.
Do Vício de Inicia�va

 

         Uma vez superada a discussão referente à competência do Município para dispor sobre o tema, impõe-se a
análise quanto a legi�midade da proponente para deflagar o processo legisla�vo. A matéria impõe ônus financeiros
ao Execu�vo Municipal e impõe procedimentos administra�vos que, necessariamente, terão que ser promovidos
pelo Execu�vo.
 
         Destaca-se que é pacífico o entendimento que “as regras do processo legisla�vo federal, especialmente as que
dizem respeito à inicia�va reservada, são normas de observância obrigatória pelos Estados-membros” (STF, ADI nº
2.719-1-ES, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, 20-03-2003, v.u.). Nessa toada, importante observar se a
proposição, pela sua natureza, não ultrapassa os limites do princípio da reserva da administração.
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         No ponto, oportuna a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal colacionada pelo Procurador-Geral em seu
parecer:
 

O princípio cons�tucional da reserva de administração impede a ingerência norma�va do Poder
Legisla�vo em matérias sujeitas à exclusiva competência administra�va do Poder Execu�vo. (...)
Essa prá�ca legisla�va, quando efe�vada, subverte a função primária da lei, transgride o princípio
da divisão funcional do poder, representa comportamento heterodoxo da ins�tuição parlamentar e
importa em atuação ultravires do Poder Legisla�vo, que não pode, em sua atuação polí�co--
jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício de suas prerroga�vas ins�tucionais. (STF –
Tribunal Pleno. ADI-MC n.º 2.364/AL. DJ de 14/12/2001, p. 23. Rel. Min. CELSO DE MELLO).

 

         Ora, evidente que a proposição impõe que algum dos órgãos da Administração Pública, direta ou indireta,
proceda à execução dos programas propostos, bem como realize a fiscalização dos desembolsos.

 

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. CRIAÇÃO
DE ATRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO
RECONHECIDO NA ORIGEM. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA
CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE
TRÂNSITO. SÚMULA 280/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1º.10.2013. O entendimento adotado pela Corte de origem,
nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no
âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Na esteira da jurisprudência desta Corte, padece de
incons�tucionalidade formal lei de inicia�va parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos
da Administração Pública. Entender de modo diverso demandaria análise da legislação
infracons�tucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa,
insusce�vel, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo
regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
Agravo regimental conhecido e não provido.

 

(STF - ARE: 826671 RJ, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 25/11/2014, Primeira
Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 09-12-2014 PUBLIC 10-12-
2014)

 
         Destaca-se, ainda, que a posterior sanção da matéria não supre a falta de inicia�va do Poder Execu�vo,
conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores desde 1974, com a revogação da Súmula nº 05, do STF.
 
         Desse modo, em que pese se reconheça que a existência de ônus financeiro, tão somente, não se
consubstancia em incons�tucionalidade, observa-se vício de inicia�va pela impossibilidade de o Poder Legisla�vo
estabelecer programa social que será efe�vado pelo Poder Execu�vo, sem que esse possua qualquer ingerência
sobre os recursos que serão des�nados, seja no montante ou na forma de pagamento. Nessa esteira é a
jurisprudência do TJRS:
 

CONSTITUCIONAL. ACAO DIRETA. LEI MUNICIPAL. CENSO ESCOLAR. VICIO DO PROCESSO
EXECUTIVO. INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. 1. E DE INICIATIVA RESERVADA DO CHEFE DO
EXECUTIVO O PROCESSO LEGISLATIVO CONCERNENTE A INSTITUICAO DE CENSO ESCOLAR.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS LEIS NS. 2896/99 E 2946/99 DO MUNICIPIO DE ESTEIO. 2.
ACAO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. (13 FLS.) (Ação Direta de Incons�tucionalidade Nº
70003855343, Tribunal Pleno, Tribunal de Jus�ça do RS, Relator: Araken de Assis, Julgado em
20/05/2002)

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MUNICÍPIO DE
PELOTAS. LEI MUNICIPAL DETERMINANDO A OBRIGAÇÃO A CRIAÇÃO DE SERVIÇO DE
RECOLHIMENTO GRATUITO DE MATERIAIS EM DESUSO. VÍCIO DE INICIATIVA. INTERFERÊNCIA NA
ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGOS 8º, 60, II, D, 82, III E VII, E 154, I E II, DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. CRIAÇÃO DE DESPESAS SEM PREVISÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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SUFICIENTE. INCONSTITUCIONALIDADE CARACTERIZADA. Reconhecida a incons�tucionalidade de
Lei Municipal originada da Câmara Municipal de Vereadores determinando a criação de serviço de
recolhimento gratuito de materiais em desuso (móveis, eletrodomés�cos, etc.), uma vez que é de
competência priva�va do Prefeito Municipal a criação de leis que disponham sobre a estruturação
da Administração Pública e as atribuições de seus órgãos, nos termos dos ar�gos 60, II, d e 82, III e
VII, da Cons�tuição Estadual, os quais reproduzem normas con�das da Cons�tuição Federal. Ofensa
também caracterizada em relação ao ar�go 154, I e II, da Cons�tuição Estadual, porquanto a
implementação do disposto na norma impugnada implica em evidente aumento de gasto por parte
da Administração sem que, contudo, haja a respec�va previsão orçamentária. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME. (Ação Direta de Incons�tucionalidade
Nº 70062437777, Tribunal Pleno, Tribunal de Jus�ça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros...
Nogueira, Julgado em 06/04/2015).

 

         Ante o exposto, entendo que o projeto padece de vício de inicia�va, uma vez que estabelece uma polí�ca
pública de subvenção econômica para todos os munícipes, sem critério algum, que deverá ser suportada por poder
diverso aquele que o propôs.

 

V.
Da Inexistência de Es�ma�va de Impacto Orçamentário-Financeiro

 
         A proposição, ainda que se não es�vesse maculada na origem, por ser de inicia�va parlamentar, ainda sim não
estaria em conformidade com o ordenamento jurídico vigente. A proposta, em que pese tenha forte impacto no
orçamento municipal, não veio acompanhada de es�ma�va do seu impacto orçamentário e financeiro, conforme
impõe o art. 113, do Ato das Disposições Cons�tucionais Transitórias.
 
         Por oportuno, colaciona-se o referido disposi�vo:

 

Art. 113. A proposição legisla�va que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita
deverá ser acompanhada da es�ma�va do seu impacto orçamentário e financeiro.

 

         Conforme precedentes da Suprema Corte, o referido disposi�vo é de observância obrigatória por todos os
entes federados:

 

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DE IGREJAS E TEMPLOS DE QUALQUER CRENÇA. ICMS.
TRIBUTAÇÃO INDIRETA. GUERRA FISCAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL E ANÁLISE DE IMPACTO
ORÇAMENTÁRIO. ART. 113 DO ADCT (REDAÇÃO DA EC 95/2016). EXTENSÃO A TODOS OS ENTES
FEDERATIVOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A imunidade de templos não afasta a incidência de
tributos sobre operações em que as en�dades imunes figurem como contribuintes de fato.
Precedentes. 2. A norma estadual, ao pretender ampliar o alcance da imunidade prevista na
Cons�tuição, veiculou bene�cio fiscal em matéria de ICMSprovidência que, embora não viole o art.
155, § 2º, XII, “g”, da CF – à luz do precedente da CORTE que afastou a caracterização de guerra
fiscal nessa hipótese (ADI 3421, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 5/5/2010, DJ
de 58/5/2010) –, exige a apresentação da es�ma�va de impacto orçamentário e financeiro no curso
do processo legisla�vo para a sua aprovação. 3. A Emenda Cons�tucional 95/2016, por meio da
nova redação do art. 113 do ADCT, estabeleceu requisito adicional para a validade formal de leis
que criem despesa ou concedam bene�cios fiscais, requisitos esse que, por expressar medida
indispensável para o equilíbrio da a�vidade financeira do Estado, dirigi-se a todos os níveis
federa�vos. 4. Medida cautelar confirmada e Ação Direta julgada procedente.

 

(ADI nº 5816, Relator: Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Órgão Julgador: Tribunal Pleno,
Julgamento em 05/11/2019, Publicação em 26/11/2019).
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         Ainda, destaca-se que a concessão de auxílios de ordem financeira depende de autorização legisla�va
específica e devem atender aos parâmetros estabelecidos na LDO, o que poderia ser avaliado por este Relator se
�vesse sido juntado o estudo de impacto orçamentário. Nesse sen�do dispõe o art. 26 da Lei de Responsabilidade
Fiscal:

 

Art. 26. A des�nação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas
�sicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos
adicionais.

 

§ 1o O disposto no caput aplica-se a toda a administração indireta, inclusive fundações públicas e
empresas estatais, exceto, no exercício de suas atribuições precípuas, as ins�tuições financeiras e o
Banco Central do Brasil.

 

§ 2o Compreende-se incluída a concessão de emprés�mos, financiamentos e refinanciamentos,
inclusive as respec�vas prorrogações e a composição de dívidas, a concessão de subvenções e a
par�cipação em cons�tuição ou aumento de capital.

 

         Sendo assim, conclui-se que a proposição não está em conformidade com as normas gerais de direito
financeiro.

 

VI. 
Dos Disposi�vos de Caráter Autoriza�vo

 

         A Autora da proposição, ciente da natureza jurídica tensional da proposição à luz da Cons�tuição da República,
buscou redigir disposi�vos de maneira a evitar a imposição explícita de obrigação ao Poder Execu�vo, mas, ao fazê-
lo, acabou por redigi-los de forma autoriza�va. Por ilustra�vo, colaciona-se o disposi�vo central da proposição:

 

Art. 1ºFica ins�tuído o Programa de Renda Básica de Cidadania e de Renda Básica Emergencial no
Município de Porto Alegre, que cons�tuirá o direito à segurança de renda, por meio de bene�cio
monetário, a todos os habitantes residentes no Município de Porto Alegre, independentemente da
condição socioeconômica dos beneficiários.

 

§ 1º A abrangência do Programa de que trata esta Lei deverá ser alcançada por etapas, a critério do
Execu�vo Municipal, priorizando-se as camadas mais necessitadas da população.

 

§ 2º A implementação do Programa de que trata esta Lei dar-se-á em conformidade com as
disposições legais de responsabilidade fiscal.

 

         Ora, se a implementação da lei está “a critério do Execu�vo Municipal”, é evidente que a sua natureza é
autoriza�va, para que o Execu�vo possa fazê-lo quando achar oportuno. Nesse sen�do, a redação proposta atrai o
disposto no Precedente Legisla�vo nº 01 da Câmara Municipal de Porto Alegre, que possui a seguinte redação:

 

PRECEDENTE LEGISLATIVO Nº 01
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I – Serão arquivados de plano, dando-se ciência ao autor, os projetos legisla�vos impróprios, assim
compreendidas as proposições de inicia�va do Poder Legisla�vo que veiculem comando meramente
autoriza�vo, expresso por quaisquer termos que re�rem da norma seu caráter impera�vo, tais
como “autoriza”, “faculta”, “permite”, “possibilita” e outros, ressalvadas as matérias autoriza�vas
próprias, de competência da Câmara Municipal e previstas no Regimento e na Lei Orgânica do
Município.

 

II – O disposto no item I aplica-se aos projetos legisla�vos impróprios, de comando autoriza�vo, que
autorizam obrigações de fazer ou não fazer aos Poderes Execu�vos do Município, Estado ou União e
a en�dades privadas.

 

III – Serão arquivados os projetos autoriza�vos em tramitação, ainda que já incluídos na Ordem do
Dia.

 

IV – Serão declaradas prejudicadas as emendas e subs�tu�vos que incorporem caráter autoriza�vo
a proposições que detenham comando impera�vo e que estejam em regular tramitação.

 

V – Serão devolvidos ao autor, para fins de ajustes e correções, sob pena de arquivamento, caso não
sejam ajustados ou corrigidos, os projetos legisla�vos próprios que, embora tenham seu comando
ou disposi�vo principal dotado de impera�vidade, também contenham outro comando ou
disposi�vo que veicule mera autorização.

 

         Nesse sen�do, por se tratar de temá�ca já pacificada na Casa e estando evidente a natureza da norma
proposta, entende-se pela incidência do Precedente Legisla�vo nº 01.

 
 VII. 

Conclusão

 

         Ante o exposto, por entender que a matéria i) possui vício de inicia�va; ii) não se encontra em conformidade
com as normas de direito financeiro e; iii) possui disposi�vos de natureza autoriza�va; entendo pelas existência de
óbice jurídica para a tramitação da matéria, com incidência do Precedente Legisla�vo nº 01.
 

 

Sala de Reuniões Virtual, 10 de novembro de 2021.
 

 

 

 

 

           Vereador Felipe Camozzato

                           Relator.

Documento assinado eletronicamente por Felipe Zortea Camozzato, Vereador, em 10/11/2021, às
11:14, 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 0300205 e o código CRC AD86E8DE.

Referência: Processo nº 216.00051/2021-21 SEI nº 0300205

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 235/21 – CCJ con�do no doc 0300205 (SEI nº 216.00051/2021-21 – Proc. nº
0220/21 - PLL nº 067), 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 23
de novembro de 2021, tendo ob�do 05 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 Felipe Camozzato – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Leonel Radde: CONTRÁRIO

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Vereador Pedrinho da Tinga: FAVORÁVEL

Vereador Pedro Ruas: CONTRÁRIO

Vereador Ramiro Rosário: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
23/11/2021, às 15:02, 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 0306785 e o código CRC C749E166.

Referência: Processo nº 216.00051/2021-21 SEI nº 0306785

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

