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PARECER   JURÍDICO 

 

REFERÊNCIAS LEGISLATIVAS: 

 

Constituição Federal:  art. 2º, art. 30, inc. I; 

Constituição Estadual: art. 13, inc. VIII;    

Lei Orgânica: Art. 11, incisos  XVIII, XXX e XLII; 

Regimento Interno:  Artigos 14, inc. III,  85, 136 e 144. 

 

OBJETO DO  PROJETO DE LEI: 

 

O projeto versa sobre a “criação do Programa “Empresa 

Amiga do Esporte e do Lazer”, objetivando o engajamento de pessoas 

jurídicas de direito privado no fomento e desenvolvimento do esporte e 

lazer no âmbito do município de São Leopoldo. 

Vejamos: 

“Art. 1º Fica criado o Programa “Empresa Amiga do Esporte e 

do Lazer”, com o propósito de estimular as pessoas jurídicas 

com e sem fins lucrativos a contribuírem para a melhoria da 

qualidade do esporte e lazer Municipal.  

§1°. A participação das pessoas jurídicas no Programa dar-se-á 

sob a forma de doações de materiais, serviços, realização de 

obras de manutenção nos equipamentos esportivos público, 

reforma e ampliação de áreas destinadas à prática de 

atividades físicas de lazer ou realização de ações que visem 

fomentar o esporte e lazer.  

§2°. As pessoas jurídicas poderão fazer doações em dinheiro 

para a organização dos campeonatos municipais, eventos 

esportivos e de lazer, os quais serão administrados pela 

secretária competente ao esporte e lazer.  



§3°. O Poder Público, não poderá utilizar a doação para outro 

fim, devendo utilizar tão somente para a realização a qual foi 

doada.  

§4°. O doador após dois anos da doação poderá reaver a 

doação caso não seja realizado o campeonato ou evento 

através de requerimento e comprovante de depósito.  

§5°. As pessoas jurídicas poderão se reunir para decidir em 

comum acordo para qual fim específico que farão a doação 

em dinheiro.  

Art. 2º As pessoas jurídicas firmarão Termo de Parceria com o 

Poder Executivo, através da Secretaria competente, que 

expedirá o título “Empresa Amiga do Esporte e Lazer do 

Município de São Leopoldo”.  

Parágrafo único: As pessoas jurídicas cooperantes com o 

programa poderão divulgar, com fins promocionais e 

publicitários, as ações praticadas em benefício do esporte e 

do lazer, inclusive por meio da colocação de placas ou 

outdoors para divulgação.  

Art. 3º O Poder Público não terá ônus de nenhuma natureza e 

não concederá quaisquer prerrogativas às empresas 

participantes do Programa, além das previstas no artigo 

anterior.  

Parágrafo único: Os critérios e valores a serem adotados para 

efeitos de licenciamento da publicidade seguirão normas 

instituídas pelo Poder Executivo.  

Art. 4º As despesas com execução da presente lei correrão por 

conta das dotações do orçamento vigente.  

Art. 5°. Aplicam-se as disposições legais do instituto da doação 

às quais são rígidas pelo Código Civil Brasileiro vigente.  

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

(Grifei). 

 

QUANTO À TÉCNICA LEGISLATIVA: 

Nesse tópico o projeto é analisado à luz da Lei 

Complementar 95/98, e do art. 76, parágrafos 1º ao 3º do Regimento 

Interno.  



Verifico que  o projeto de lei foi estruturado observando a 

parte preliminar (ementa), a parte normativa  (de forma objetiva e 

devidamente articulado), cumprindo exigência do art. 3º da LC 95/98,  

e a parte final estabelecendo a vigência – o que atende ao art. 8º da 

LC 95/95.  Ademais o projeto apresenta justificativa,  o que atende o §1º 

do art. 76 do Regimento.  

Ressalto apenas um erro material quanto à seqüência 

numérica dos artigos,  o que não impede o trânsito do expediente,  

devendo a secretaria de serviço legislativo efetuar tal alteração 

oportunamente.  

Portanto,  no exame de legalidade quanto à técnica 

legislativa o projeto atende aos requisitos da LC 95/98 e do Regimento 

Interno. 

 

DA COMPETÊNCIA LOCAL: 

 

A Constituição Federal institui o sistema federativo com 

organização político-administrativa formada pela a união indissolúvel 

dos Estados, Municípios e Distrito Federal.  A Constituição, entretanto,  

resguarda  “autonomia” aos entes federados,  dentro dos limites 

estabelecidos na própria Constituição – o que na espécie diz com o 

interesse local. 

Essa autonomia local se subdivide em dois âmbitos: 

micro-interesse e macro-interesse.   

O micro-interesse é aquele que se caracteriza pela sua 

natureza eminentemente local,  tal como é caso em exame que versa 

sobre a criação do “Programa “Empresa Amiga do Esporte e do Lazer”, 

com o propósito de estimular as pessoas jurídicas com e sem fins 



lucrativos a contribuírem para a melhoria da qualidade do esporte e 

lazer Municipal”. 

Veja-se que a Constituição Estadual no art. 13, inc. VIII  

estabelece competência aos Municípios para ações públicas voltadas 

ao fomento e desenvolvimento do desporto. 

A Lei orgânica Municipal,  a seu turno,  no art. 11,  incisos 

XVIII e XLII,  estabelece competência ao Município para  regulamentar e 

fiscalizar atividades esportivas,  bem como para fomentar o desporto e 

o lazer em âmbito municipal. 

Neste contexto,  verifico que o projeto está plasmado em 

ambiente organicamente constitucional. 

 

DA INICIATIVA LEGISLATIVA: 

 

É da legitimidade do Vereador a apresentação de 

proposições,  conforme art. 14, inciso III do Regimento Interno,  em 

consonância  com o art. 134 da Lei Orgânica Municipal,  contudo,  

respeitado o princípio da reserva legal. 

No caso em análise,  em que pese o nobre intuito do 

Vereador Proponente,  observo vício de iniciativa especificamente no 

artigo 1º,  parágrafo 2º,  in verbis: 

“§2°. As pessoas jurídicas poderão fazer doações em dinheiro 

para a organização dos campeonatos municipais, eventos 

esportivos e de lazer, os quais serão administrados pela 

secretaria competente ao esporte e lazer. “ 

 

Com efeito, ao prever a possibilidade de doação em 

dinheiro,  a ser administrado pela “secretaria competente ao esporte e 

lazer”  o projeto envereda para a  “criação de fundo”   específico para 

custeio do esporte e lazer,  e de tal modo o Vereador adentra em 

matéria reservada ao Chefe do Executivo,  ferindo assim o pacto 

federativo que estabelece a separação dos poderes do Estado. 



Conosco a jurisprudência: 

Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei do Município 

de Santa Barbara d’Oeste nº 3294, de 13 de junho de 

2011, de iniciativa parlamentar, que dispôs sobre a 

criação de Fundo Municipal de Defesa Civil - Veto do 

prefeito rejeitado - Lei autorizativa que tem comando 

determinativo - Ato de organização do Município, de 

competência exclusiva do Prefeito - Ofensa ao princípio 

da separação de poderes - Instituição de fundos que 

depende de autorização legislativa (art. 176, IX, da CE) e 

que devem ser compreendidos na lei orçamentária anual 

(art. 174, § 4o, 1, da CE) de iniciativa legislativa do chefe 

do Poder Executivo - Violação aos arts. 5a, 25, 47, inciso II, 

174, § 4o, 1, e 176, IX, da Constituição Estadual - 

Procedência da ação. (TJSP;  Direta de 

Inconstitucionalidade 0153008-17.2011.8.26.0000; Relator 

(a): David Haddad; Órgão Julgador: Órgão Especial; 

Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do 

Julgamento: 14/12/2011; Data de Registro: 

08/02/2012)(Grifei). 

 

Veja-se que na  ADI nº 3.178/AP (STF), que é referência 

para a  interpretação contemporânea do artigo 61, § 1º da CF, o então 

Ministro Carlos Ayres Britto registrou expressamente o seu 

posicionamento sobre a criação de políticas públicas pelo Legislativo,  

ressalvando a impossibilidade da iniciativa parlamentar instituir fundos.  

Vejamos: 

(...) a princípio, não vejo como inconstitucional uma lei, 

de iniciativa de qualquer parlamentar, que institua 

política pública no âmbito de órgão estatal ou de 

entidade preexistente, desde que essa lei não crie fundo, 

redundantemente, financeiro para o implemento dessa 

política pública. ADI nº 3.178/AP, publicada em 

04/10/2006. 

 

O projeto não refere, contudo  o Município para 



recepcionar doações em espécie com finalidade específica  de 

fomento a esporte por certo deverá conta específica para tal fim,  com 

contabilidade própria e auditável – até mesmo para os fins propostos 

nos parágrafos 4º e 5º do art. 1º do projeto em análise -   o que na 

verdade se traduz na criação de um fundo,  o que não é permitido pela 

iniciativa parlamentar.   

 

Mesmo que ultrapassada a inconformidade,  ainda outra 

situação indica a inconstitucionalidade  do parágrafo 2º do art. 1º,  e diz 

especificamente com a determinação da administração das doações 

pela  “secretaria competente ao esporte e lazer”. 

 

O dispositivo fere o art. 2º da Constituição Federal que 

institui o princípio da separação das funções do Estado.   Com efeito,  o 

projeto acaba criando atribuição para a secretaria de esportes,  

adentrando em matéria da competência privativa do Executivo. 

Cito o Recurso Extraordinário com Agravo nº 878.911 ,  

relatoria do Ministro Gilmar Mendes,  de onde colho que “Não usurpa a 

competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora 

crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura 

ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores 

públicos.”  Em outras palavras,  ao criar atribuição para a secretaria de 

esportes,  o projeto fica tisnado de inconstitucionalidade. 

Por fim,  não é possível acolher parcialmente a iniciativa,  

isto porque a mancha da inconstitucionalidade atinge o projeto por 

inteiro.  Conosco a jurisprudência: 

 

“REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEI 4.275/2006 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, QUE 

DISPÕES SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO, CRIA O 



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA – 

CONMDEPI E O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Ação direta de inconstitucionalidade. 

É possível o manejo da ação direta de 

inconstitucionalidade para atacar lei municipal que 

afronte disposições da Constituição Estadual, ainda 

quando importem em reprodução obrigatória de normas 

da Carta Federal, como é o caso. 

Reserva da administração. Violação dos princípios 

constitucionais da separação e harmonia dos Poderes e 

da iniciativa legislativa privativa. 

Considerando que, em razão do princípio da reserva da 

administração, compete privativamente ao Chefe do 

Poder Executivo legislar sobre a criação, estruturação e 

atribuições das Secretarias e órgãos da atuação 

executiva, nos termos dos arts. 7° e 112, § 1°, II, “d”, da 

Constituição   Estadual, que repetem os arts. 2° e 61, § 1°, 

II, “e”, da Constituição Federal, é inconstitucional, em sua 

inteireza, lei de iniciativa da Câmara Municipal que viola  

os princípios da separação e equilíbrio dos Poderes, não 

se podendo reconhecê-la parcialmente constitucional 

porque toda ela contaminada pelo vírus letal da 

inconstitucionalidade. 

Inconstitucionalidade declarada. Procedência da 

Representação”  Brasília, 27 de outubro de 2011” (RE nº 

573.688/RJ, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 

22/11/11).” 

 

 

Portanto,  sob esse prisma o projeto é formalmente 

inconstitucional por vício de iniciativa. 

 

DO PROCESSO LEGISLATIVO: 

 

O processo legislativo é ordinário,  sujeitando-se 

inicialmente ao crivo da Comissão de Constituição e Justiça.   



Em caso de parecer da CCJ pela inconstitucionalidade,  

o parecer deve ir ao Plenário (art. 57. Parágrafo único do Regimento 

Interno).  Admitida a inconstitucionalidade,  o projeto é arquivado.    

Contudo,  admitida a constitucionalidade do projeto,  a matéria segue 

trânsito pelas demais comissões permanentes para análise de mérito. 

 A  matéria restará aprovada por maioria simples (por se 

tratar de projeto de lei ordinária), de acordo com o art. 144 do 

Regimento Interno, devendo passar pelo crivo do Plenário em duas 

votações (art. 136 do Regimento) e se sujeita á sanção do Chefe do 

Executivo,  conforme dispõe o art. 85 também do Regimento Interno. 

São Leopoldo, 03 de agosto de 2021. 

 

Jefferson Oliveira Soares, 

Consultor Jurídico. 


