
PARECER JURÍDICO Nº 140/2018, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O 
PROJETO  DE  RESOLUÇÃO  Nº  01/2018  –  ORIUNDO  DO  PODER 
LEGISLATIVO – MESA DIRETORA.

EMENTA  DO  PROJETO: CRIA  NO  PODER  LEGISLATIVO  DO 
MUNICÍPIO  DE  ITAPOÁ/SC  O  “ESPAÇO  TRIBUNA POPULAR”,  E  DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS..

I - RELATÓRIO

Conforme  requisição  de  análise  jurídica  promovida  pelo  Presidente  da  Mesa 
Diretora  Vereador  José  Antônio  Stoklosa,  e  pelos  vereadores  membros  das  Comissões 
Permanentes da Casa, o presente parecer traz análise ao Projeto de Resolução nº 01/2018.

De  autoria  do  Poder  Legislativo  –  Mesa  Diretora,  o  presente  Projeto  de 
Resolução  visa  obter  autorização  legislativa  para  criar,  no  Poder  Legislativo,  o  espaço 
denominado “Tribuna Popular”.

O  presente  Projeto  foi  protocolado  junto  ao  Setor  de  Protocolo  e  Controle 
Documental do Poder Legislativo no dia 29 de março de 2018, sob protocolo nº 228/2018, em 
regime ordinário.

No dia 02 de abril de 2018, a Proposição deu entrada no expediente da Reunião 
Ordinária. O Presidente da Câmara Vereador José Stoklosa solicitou a leitura da proposição pelo 
secretário  ad  hoc  Vereador  Jonecir  Soares.  Ao  começar  a  leitura,  o  plenário  deliberou  o 
requerimento verbal do Vereador Thomaz Sohn, para a leitura apenas da ementa das proposições 
do expediente da reunião, no qual foi aprovado por unanimidade do plenário. 

Ao  final  do  expediente,  a  Presidência  distribuiu  a  Proposição  às  Comissões 
Permanentes, em regime de tramitação ordinário.

É o sucinto relatório. Passo a análise jurídica.

II - ANÁLISE JURÍDICA

2.1 – Dos aspectos da Proposição em relação à forma prescrita em Lei

Conforme o Inciso II, do art. 29, da Lei Orgânica de Itapoá, e em análise do texto 
da proposição, trata-se de matéria de iniciativa do Poder Legislativo – Vereadores.

A Proposição consta instruído com Exposição de Motivos,  mas não apresenta 
Parecer Contábil do Poder Legislativo, para demonstrar o impacto orçamentário-financeiro.

O Projeto está em conformidade com os Arts. 126 e 127 do Regimento Interno da 
Casa, que trata do processo legislativo digital, bem como estão em conformidade com os Arts. 
110 e 117 do Regimento Interno da Casa. 

A assinatura digital é obrigatória em todos os documentos protocolados na Casa, 
inclusive em todos os Anexos, conforme disposições contidas na Resolução nº 14/2016.
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O Projeto  foi  devidamente  publicado  na  pauta  com 48h  de  antecedência,  de 
maneira  a  garantir  o  princípio  da  publicidade  e  com  observância  do  Art.  152,  §  1°,  do 
Regimento Interno da Casa.

Assim, ressalvadas as questões apresentadas, com destaque para a ausência de 
Parecer Contábil, nos demais aspectos, na sua forma, a Proposição não apresenta ilegalidades.

2.2 – Dos aspectos da Proposição em relação ao mérito administrativo

De autoria do Poder Legislativo – Mesa Diretora, o Projeto Resolução nº 01 de 
2018  busca  a  autorização  legislativa  para  a  criação  de  um programa denominado  “Espaço 
Tribuna Popular”.

Conforme análise da Exposição de Motivos e Justificativa, a Proposição busca, 
de forma sucinta, permitir que munícipes possam se manifestar antes do início das Reuniões 
Ordinárias, com a utilização da estrutura do Plenário, com a oportunidade para que munícipes e 
representantes de entidades possam se manifestar de maneira legal no Plenário.

Atualmente, o cidadão somente poderá usar a palavra no plenário da Casa, nos 
termos do Art. 213 e Art. 217 do Regimento Interno (RI) da Casa, conforme segue:

Art.  213. O cidadão que o desejar poderá usar da palavra 
durante a primeira discussão dos Projetos de Lei, inclusive 
os de iniciativa popular, para opinar sobre eles, desde que se 
inscreva em lista especial na Secretaria da Câmara, antes de 
iniciada a Reunião. 
Parágrafo único. Ao se inscrever na Secretaria da Câmara, o 
interessado deverá  fazer  referência  à  matéria  sobre a  qual 
falará,  não  lhe  sendo  permitido  abordar  temas  que  não 
tenham sido expressamente mencionados na inscrição.

Art. 217. Qualquer associação de classe, clube de serviço ou 
entidade  comunitária  do  município,  poderá  solicitar  ao 
presidente da Câmara que lhe permita emitir  conceitos ou 
opiniões junto às Comissões do Legislativo, sobre Projetos 
que nelas se encontrem para estudo.

Nota-se também a impossibilidade de utilização do plenário para fins estranhos a 
sua finalidade (arts. 45 e 46 do RI), mas que por deliberação do plenário, poderá ser utilizado, 
conforme determina o Art. 9º do RI. Segue as disposições do Regimento Internos citados:

Art.  9°  Somente  por  deliberação  do  Plenário  e  quando  o 
interesse público o exigir, poderá o recinto de reuniões da 
Câmara ser utilizado para fins estranhos à sua finalidade.

Art.  45.  O  Plenário  é  o  órgão  deliberativo  da  Câmara, 
constituindo-se  do  conjunto  dos  Vereadores  em exercícios 
em local, forma e quorum legais para deliberar

Art.  46.  São  atribuições  do  Plenário,  entre  outras,  as 
seguintes: [...]
XII – Autorizar a utilização do recinto da Câmara para fins 
estranhos à sua finalidade, quando for do interesse público.
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O Projeto de Resolução não consta Parecer Contábil do Poder Legislativo, sendo 
o documento imprescindível para análise da legalidade da Proposição. É necessário verificar se 
a  Proposição  respeita  os  limites  e  disposições  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  –  Lei 
Complementar no 101/2000, para a criação de despesas públicas, pois para operacionalizar o 
novo  serviço  público,  servidores  públicos  municipais  precisam desempenhar  funções  extras 
além do horário regular de trabalho, com início a partir das 18h (fora na jornada de trabalho 
regular), e preparação administrativa com maior antecedência. Tal custo deverá estar impactado 
no Orçamento da Casa.

Em relação a iniciativa, a Proposição em análise não conflita com a competência 
privativa da União Federal (artigo 22 da CF/88) e também não conflita com a competência 
concorrente entre a União Federal, Estados e Distrito Federal (Art. 24, da CF/88).

Sobre a análise da Lei Orgânica, destaca-se:

Art.  29.  É  da  competência  exclusiva  da  Câmara 
Municipal: 
[...]
II - elaborar o Regimento Interno;
III - organizar os serviços administrativos internos e prover 
os cargos respectivos;
XIII - estabelecer e mudar temporariamente o local de suas 
reuniões;

Art.  42.  À Câmara Municipal,  observado o disposto nesta 
Lei  Orgânica,  compete  elaborar  seu  Regimento  Interno, 
dispondo sobre sua organização e, especialmente, sobre:
I - sua instalação e funcionamento;
II - posse de seus membros;
III - eleição da Mesa, sua composição e suas atribuições;
IV - periodicidade das reuniões;
V - comissões;
VI – reuniões;
VII - deliberações;
VIII  -  todo  e  qualquer  assunto  de  sua  administração 
interna. (grifo nosso)

Art.  43.  À  Mesa  da  Câmara,  dentre  outras  atribuições, 
compete:
I  -  tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos 
trabalhos legislativos;

Art. 44. Dentre outras atribuições, compete ao Presidente da 
Câmara:
[…]
III - interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno;

Em  análise  dos  demais  aspectos  da  Proposição,  nota-se  a  necessidade  de 
prudência de análise parlamentar para garantir o adequado funcionamento do serviço “Espaço 
Tribuna Popular”, de maneira a não violar direitos, e de evitar o desvio de finalidade e eventuais 
abusos. Como exemplo, este Poder Legislativo possuiu um Regimento Interno próprio para o 
seu adequado funcionamento, em que detalha de forma pormenorizada, as atribuições, as regras 

Parecer Jurídico nº 140/2018, da Procuradoria Jurídica - Câmara Municipal de Itapoá-SC.   Fls. 3/5



de debate, com a definição dos pesos e contrapesos para garantir o equilíbrio das forças políticas 
dos parlamentares. 

Da  mesma  forma,  é  necessário  um  adequado  regulamento  para  garantir  a 
utilização plena do plenário, por qualquer cidadão, independente de sua posição ideológica e/ou 
partidária. 

Nesse  ponto,  é  importante  destacar  que  os  vereadores  são  invioláveis,  no 
exercício do mandato e na circunscrição do Município,  por suas opiniões,  palavras e votos. 
Inclusive,  os vereadores  não serão obrigados a  testemunhar  sobre informações recebidas ou 
prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles 
receberam informações. 

Lei Orgânica de Itapoá
Art.  31.  Os  vereadores  são invioláveis,  no  exercício  do 
mandato  e  na  circunscrição  do  Município,  por  suas 
opiniões, palavras e votos.
[…]
§3º - Os vereadores não serão obrigados a testemunhar 
sobre informações recebidas ou prestadas em razão do 
exercício  do  mandato,  nem  sobre  as  pessoas  que  lhes 
confiaram ou deles receberam informações. (grifo nosso). 

Constituição Federal de 1988:
CAPÍTULO IV Dos Municípios 
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em 
dois  turnos,  com  o  interstício  mínimo  de  dez  dias,  e 
aprovada  por  dois  terços  dos  membros  da  Câmara 
Municipal,  que  a  promulgará,  atendidos  os  princípios 
estabelecidos  nesta  Constituição,  na  Constituição  do 
respectivo Estado e os seguintes preceitos: 
[...] 
VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, 
palavras  e  votos  no  exercício  do  mandato  ena 
circunscrição  do  Município; (Renumerado  do  inciso  VI, 
pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992)(grifo nosso). 

Constituição do Estado de Santa Catarina
Art. 111 — O Município rege-se por lei orgânica, votada em 
dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, e aprovada 
por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a 
promulgará,  atendidos  os  princípios  estabelecidos  na 
Constituição  Federal  e  nesta  Constituição,  e  os  seguintes 
preceitos: 
[...]VIII  -  inviolabilidade  dos  Vereadores  por  suas 
opiniões, palavras e votos, no exercício dos mandatos e na 
circunscrição do Município; (grifo nosso).

Essa imunidade visa defender a livre manifestação do pensamento do parlamentar 
e  do Poder  Legislativo,  para o pleno exercício do mandato do vereador.  Mas essa proteção 
constitucional e infraconstitucional, não alcança os munícipes que por ventura possam utilizar o 
plenário da Casa.  Dessa maneira, para evitar eventuais demandas judicias de calúnias, injúrias 
e/ou difamações, é necessário a Casa se resguardar juridicamente. A simples menção do Art. 3º 
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da presente Resolução, não é suficiente para eximir a responsabilidade solidária da Presidência, 
de quem autorizou o uso do recinto e prejulgou se o assunto é ou não de interesse público.

Espera-se a utilização regular e republicana do plenário da Casa, mas é dever 
desta Procuradoria verificar as demais possibilidades de uso indevido do espaço, em que poderá 
ocorrer eventuais ofensas proferidas para pessoas, políticos ou não, e que é necessário prudência 
e atenta análise legislativa.

Como sugestão, para aumentar a segurança jurídica, e reduzir a probabilidade de 
eventuais excessos na manifestação do pensamento, sugere-se a criação de um Termo de Uso e 
Responsabilidade assinado pelo usuário do plenário, de maneira a explicitar o tema que será 
abordado, e a declaração expressa que o usuário aceita as condições estabelecidas para utilizar o 
plenário, para deixar evidente que se espera a utilização do espaço para debater ideias, mas não 
pessoas, e especialmente para evitar ofensas contra quem quer que seja.

Assim,  ressalvada  a  necessidade  de  Parecer  Contábil  favorável  do  Poder 
Legislativo e atenta análise legislativa, após análise, destaca-se que o Projeto de Resolução nº 01 
de 2018 não apresenta ilegalidades. O objeto do texto é legal e constitucional, e está elaborado 
conforme os ditames regimentais da Câmara Municipal de Itapoá. Desta feita, opino pela regular 
tramitação, nos termos do Regimento Interno da Casa.

É o entendimento deste procurador, s.m.j.
Itapoá/SC, 10 de abril de 2018.

Francisco Xavier Soares – OAB/SC 7105
Procurador Jurídico do Legislativo

[assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3º e §4º, da Lei Orgânica de Itapoá,  
Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 

Para consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verifcaaor
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