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PARECER Nº

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - CCJ

PROCESSO Nº: 208.00129/2021-15

  

 

Determina a proibição da fabricação,
importação, comercialização, distribuição ou
vinculação de símbolos, emblemas, ornamentos,
dis�n�vos, imagens, textos, áudios e
propagandas que tenham como finalidade a
propagação de ideologias  fascista, nazista e
supremacista racial no município de Porto
Alegre.

  

Senhor Presidente,

 

I. RELATÓRIO

1. Vem a este vereador, para parecer, projeto de lei do legisla�vo, de autoria do nobre
vereador Leonel Radde, que visa uma série de proibições comerciais e produ�vas envolvendo produtos
que façam referência ao regime nazista e fascita em Porto Alegre. O projeto teve tramitação regimental e
recebeu parecer nega�vo da procuradoria desta casa em função de ser matéria de regulamentação pelo
Código Civil, de competência da União. Projeto seguiu para a CCJ e fui nomeado relator. Eis o breve
relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

2. A Cons�tuição Federal estabelece a competência legisla�va municipal no seu art. 30, o
qual estabelece a capacidade deste ente legislar sobre assuntos de interesse local, além de suplementar a
legislação federal e a estadual no que couber. Por outro lado, a Cons�tuição Federal estabeleceu que
compete priva�vamente à União legislar sobre Direito Civil, Comercial, Comércio Exterior e Interestadual
(art. 22, I e VIII).

3. Há um conflito de competência no projeto de lei, uma vez que busca proibir toda a cadeira
produ�va e comercial, incluisve a "importação", de produtos que tenham a finalidade de propação



ideológica nazista e fascista em Porto Alegre. Portanto, no projeto de lei há previsão de regulamentação
municipal de comércio exterior, o que necessita ser corrigido via emenda. O mesmo vício padece a
emenda nº1, ao incluir a "importação" de produtos que fazem propaganda do regime socialista ou
comunista.

4. A regulamentação de alguns aspectos do comércio local é de competência legisla�va
municipal. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que é possível definir o horário e o local do
funcionamento dos estabelecimentos locais (Súmula Vinculante nº 38), incluive o tempo de espera em
filas:

Os Municípios têm autonomia para regular o horário do comércio local, desde que não infrinjam
leis estaduais ou federais válidas, pois a Cons�tuição lhes confere competência para legislar sobre
assuntos de interesse local. [AI 622.405 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 22-5-2007, 2ª T, DJ de 15-6-
2007.]

Definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de ins�tuições bancárias. Competência
do Município para legislar. Assunto de interesse local. Ra�ficação da jurisprudência firmada por esta
Suprema Corte. [RE 610.221 RG, rel. min. Ellen Gracie, j. 29-4-2010, P, DJE de 20-8-2010, Tema 272.]

5. Em relação à proibição do comércio de produtos específicos, o STF já poderou que a
competência para legislar depende de competência municipal sobre o que se busca proteger. Os casos
mais notórios são a proibição de produtos que causam danos ao meio ambiente, na medida em que
compete ao município também legislar sobre a matéria.

O Município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e Estado, no limite de seu
interesse local e desde que tal regramento seja e harmônico com a disciplina estabelecida pelos
demais entes federados (art. 24, VI, c/c 30, I e II, da CRFB). [RE 586.224, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-
2015, P, DJE de 8-5-2015, Tema 145.]

6. Evidentemente que, para casos em que não há risco ou dano efe�vo ao bem jurídico
tutelado, há impossibilidade de restrição comercial local em função da Lei da Liberdade Econômica (art.
5º da Lei Complementar Municipal 876/2020).

7. No caso do projeto, estamos falando sobre a proteção de liberdades individuais, de crença,
de culto e de opinião, especialmente contra o an�sseme�smo. Não resta dúvida de que há interesse local
na proibição de "fabricar, comercializar, distribuir ou veicular" produtos acima apontados, já que esse �po
de propaganda cons�tui crime de preconceito de raça e cor, nos termos do art. 20, §1º da Lei
7.716/1989:

Art. 20. Pra�car, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou
procedência nacional.

Pena: reclusão de um a três anos e multa.

§ 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, dis�n�vos ou
propaganda que u�lizem a cruz suás�ca ou gamada, para fins de divulgação do nazismo.

8. Portanto, já há proibição da comercialização desses produtos para fins de propaganda dos
regimes totalitários. O que há de novidade no projeto são as sanções administra�vas em decorrência da
comercialização para fins de propaganda nazifascista. Como se sabe, há autonomia entre direito
administra�vo e direito penal, de modo que a sanção aplicada penalmente independe da sanção
administra�va. O sujeito pode ser condenado por crime de divulgação do nazismo e multado
administra�vamente, sem que haja dupla penalização indevida.

9. Nos parece que, corrigido o vício de competência quanto à proibição de "importação" de
produtos, a competência para norma�zar a matéria é municipal em função do interesse local.

10. A proposição legisla�va, a princípio, compete a qualquer vereador, nos termos do caput do
art. 61 da Cons�tuição Federal, art. 59 da Cons�tuição Estadual e art. 75, II, da Lei Orgânica do Município
de Porto Alegre, que confere “a inicia�va das leis ordinárias e das leis complementares [...] aos
Vereadores”.

11. As exceções quanto a essas inicia�vas estão estabelecidas no art. 94 da Lei Orgânica do
Município, que fixa competência priva�va do Execu�vo para proposições que visem “a) criação e
aumento da remuneração de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica;



b) regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores públicos; c) criação
e estruturação de secretarias e órgãos da administração pública”.

12. Não estando prevista no rol dos assuntos de competência priva�va do Execu�vo, não há
vícios de inicia�va na presente proposição.

13. Quanto ao mérito, nos parece que deva ser ampliado para outras idelogias totalitárias e
discriminatórias como a Socialista e a Comunista. Como muito bem exposto pela nobre Vereadora
Comandante Nádia, ao propor a emenda nº 1, há a necessidade de incluir as restrições à propagação de
regimes genocidas e totalitários, responsáveis pela morte de milhões de pessoas. Material gráfico
contendo a foice e martelo, alusões a Che Guevara, produtos que façam alusão à União das Repúblicas
Socialistas Sovié�cas (URSS), ao regime cubano de Fidel Castro, Coreia do Norte, textos que tratem sobre
igualmente devem ser proibidos de serem comercializados em Porto Alegre.

14. Portanto, complementa-se o projeto com a emenda nº 2, de relator, para adequação
cons�tuicional e ampliação do rol dos produtos a serem proibidos de comercialização em Porto Alegre
em decorrência de atentarem contra as liberdades individuais, de crença, de opinião e de culto.

III. CONCLUSÃO

15. Diante o exposto, somos pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação
do projeto e da emenda nº 2, de relator; e pela existência de óbice de natureza jurídica para a
tramitação da emenda nº 1.

Documento assinado eletronicamente por Ramiro Stallbaum Rosario, Vereador(a), em 27/05/2022,
às 16:38, 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 0388095 e o código CRC 1A3F6AE4.

Referência: Processo nº 208.00129/2021-15 SEI nº 0388095

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

CERTIFICO que o Parecer nº 186/22 – CCJ con�do no doc 0388095 (SEI nº 208.00129/2021-15 – Proc. nº
0433/21 - PLL nº 165), de autoria do vereador Ramiro Rosário, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 14 de junho de 2022, tendo ob�do 07 votos FAVORÁVEIS e 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo: 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto e
da Emenda nº 02, de Relator; e pela existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação da
Emenda nº 01.

Vereador Claudio Janta – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Ramiro Rosário  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Felipe Camozzato: FAVORÁVEL

Vereador Leonel Radde: FAVORÁVEL

Vereador Márcio Bins Ely: FAVORÁVEL

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
20/06/2022, às 15:21, 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 0399955 e o código CRC 3E93DBE8.

Referência: Processo nº 208.00129/2021-15 SEI nº 0399955

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

Emenda nº 02, de Relator, ao PLL 165/21 - PROC. 0433/21

 

Art. 1º Altere-se o art. 1º passando a vigorar conforme segue:

Art. 1º Fica proibido fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos,
dis�n�vos, imagens, textos, áudios e propagandas que tenham como finalidade a propagação de
ideologias fascista, comunista, socialista, nazista e supremacistas raciais no âmbito de Porto Alegre.

Art. 2º Inclua-se os incisos V ao art. 2º, conforme segue:

Art. 2º ..........................................

I ...................................................

II .................................................

III ................................................

IV ................................................

V – Símbolos comunistas e socialistas a foice e o martelo, estrela amarela em fundo vermelho, a mão e a
rosa vermelha, símbolos que iden�fiquem a União das Repúblicas Socialistas Sovié�cas (URSS), a Coréia
do Norte, China, Cuba, seus líderes e agentes propagadores, como Che Guevara, Fidel Castro, Lênin,
Trotski, Stalin, Mao Té-tung, Kin Jung-il, Kin Joung-un, Luiz Carlos Prestes, Olga Benário Prestes,
Marighella, entre outros.

 

 

JUSTIFICATIVA

 

Adequação cons�tucional, suprimindo a importação de produtos, por se tratar de regulamentação
priva�va da União, bem como a inclusão da proibição para o comércio de materiais socialistas e
comunistas.

 

Vereador Ramiro Rosário

Documento assinado eletronicamente por Ramiro Stallbaum Rosario, Vereador(a), em 27/05/2022,
às 16:38, 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.

Documento assinado eletronicamente por Nadia Rodrigues Silveira Gerhard, Vereadora, em
30/05/2022, às 10:02, 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 0390063 e o código CRC D08E28A7.

Referência: Processo nº 208.00129/2021-15 SEI nº 0390063

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

