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PARECER JURIDICO 040/2021 

Senhora Presidente; 

Senhores(as) Vereadores(as): 

 

I – RELATÓRIO 

Vem-nos submetido o Projeto de Lei nº 040/2021, que  

É o breve relatório. 

II – PARECER 

Quanto à competência, a propositura do presente projeto de lei tem esteio 
no art. 30, Inciso I, e art. 167, ambos da Constituição Federal. 

Veja-se, também, que a Lei Maior dispõe: 

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o 
Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 
planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para 
o setor privado. 

(...) 

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão 
às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, 
tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de 
suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou 
pela eliminação ou redução destas por meio de lei. 

Não se vislumbra, pois, vício de Constitucionalidade na proposição. 

Adiante, veja-se que vão atendidos os ditames da Lei Complementar 101 – 
Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz: 

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que 
acarrete aumento da despesa será acompanhado de: 

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva 
entrar em vigor e nos dois subseqüentes; 

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação 
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade 
com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 

(...) 
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Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente 
derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem 
para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 
dois exercícios. 

§ 1º Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput 
deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e 
demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. 

Veja-se que o presente projeto consigna a dotação orçamentária e vem 
acompanhado do estudo de impacto financeiro para o exercício e para os dois 
seguintes, do que se reputam atendidos os preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Quanto à natureza da proposição legislativa, importante atentar para o que 
dispõe a Lei Complementar 123/2006: 

Art. 60-A.  Poderá ser instituído Sistema Nacional de Garantias de Crédito 
pelo Poder Executivo, com o objetivo de facilitar o acesso das 
microempresas e empresas de pequeno porte a crédito e demais serviços 
das instituições financeiras, o qual, na forma de regulamento, proporcionará 
a elas tratamento diferenciado, favorecido e simplificado, sem prejuízo de 
atendimento a outros públicos-alvo. 

A proposta, portanto, tem respaldo infraconstitucional na Lei Complementar 
supra, que vai robustecido pelo disposto na própria Lei Federal 13.636/2018 – que 
dispõe sobre o Programa Nacional de Microcrédito: 

Art. 5º As operações de crédito no âmbito do PNMPO poderão contar com 
garantias, para as quais será admitido o uso, em conjunto ou isoladamente, 
de aval, inclusive o solidário, de contrato de fiança, de alienação fiduciária ou 
de outras modalidades e formas alternativas de garantias. 

§ 1º O cumprimento de operações de crédito no âmbito do PNMPO poderá 
ser assegurado por sistemas de garantias de crédito públicos ou privados 
inclusive do Fundo de Aval para a Geração de emprego e Renda 
(Funproger), instituído pela Lei nº 9.872, de 23 de novembro de 1999 , e do 
Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). 

Nessa linha, não se vislumbram impeditivos de natureza constitucional ou 
infraconstitucional que impeçam a apreciação do presente projeto de lei pelo plenário, 
salientando-se que a incursão pelo mérito deste extrapola a alçada do Assessoramento 
Jurídico, competindo apenas aos nobres Edis.  

III – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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ISSO POSTO, face a inexistência de óbices constitucionais ou 
infraconstitucionais, opina o signatário pela REGULAR TRAMITAÇÃO DO PROJETO 
DE LEI. 

É o parecer opinativo. 

Picada Café, 21 de setembro de 2021. 

 

 

Rodrigo Fernando Schoeler Spier 

OAB/RS 70.421 

 

 


