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Matéria: PLL 13/2020
Ementa: ADMINISTRATIVO. PROJETO DE LEI. 
INICIATIVA DE VEREADOR. SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS E CÍVEIS. PESSOAS JURÍDICAS QUE 
PRATICAREM ATOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA. LEI FEDERAL 12.846/2013. ÂMBITO DE 
INCIDÊNCIA NACIONAL INOVAÇÃO INEXISTENTE. 
CONTROLE DE JUSTIFICABILIDADE. ORIENTAÇÃO 
DESFAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela servidora Viviane Muller Menezes 
Nunes à Procuradoria Legislativa, para que seja emitida orientação técnica, em seus aspectos 
constitucionais e legais, acerca do projeto de lei n9 13, de 10 de março de 2020, de autoria de 
vereador, que Veda ao Município de Carazinho a concessão de incentivos fiscais a empresas 
condenadas por corrupção e por ato de improbidade.

Os motivos foram apresentados.

É o brevíssimo relato.

O projeto de lei veda ao Município de Carazinho a concessão de incentivos 
fiscais a empresas condenadas por corrupção de qualquer espécie e por ato de improbidade 
administrativa, excetuando as empresas que celebrarem acordo de leniência, previsto na Lei 
Federal n9 12.846/2013.

Preliminarmente.

A competência material é do Município de Carazinho, por envolver nítido 
interesse local1, e a iniciativa legislativa é concorrente entre os poderes, por não envolver cargos e 
empregos públicos, servidores públicos e atribuições de órgãos e/ou secretarias2.

1 (CRFB): Art. 30. Compete aos Municípios:
1 - legislar sobre assuntos de interesse local;
2 (LOM): Art. 29. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou 
aumento de sua remuneração;
II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
III - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da administração pública;
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O instrumento utilizado, da mesma forma, está certo, uma vez não se 
tratar de matéria que deva ser veiculada mediante lei complementar3.

No mais.

A Lei Federal n9 12.846, de l9 de agosto de 2013, que "Dispõe sobre a 
responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas peia prática de atos contra a 
administração pública, nacional ou estrangeira", assevera que:

Art. 19. Em razão da prática de atos previstos no art. 59 desta Lei, a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, por meio das respectivas Advocacias Públicas ou órgãos 
de representação judicial, ou equivalentes, e o Ministério Público, poderão ajuizar ação 
com vistas à aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas infratoras:
I - perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta 
ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de 
boa-fé;
II - suspensão ou interdição parcial de suas atividades;
III - dissolução compulsória da pessoa jurídica;
IV • proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de 
órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo 
poder público, pelo prazo mínimo de 1 (um) e máximo de 5 (cinco) anos.
§ 1£ A dissolução compulsória da pessoa jurídica será determinada quando comprovado:
I • ter sido a personalidade jurídica utilizada de forma habitual para facilitar ou promover a 
prática de atos ilícitos; ou
II - ter sido constituída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a identidade dos 
beneficiários dos atos praticados.
§ 22 (VETADO).
§ 35 As sanções poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa.
§ 42 O Ministério Público ou a Advocacia Pública ou órgão de representação judicial, ou 
equivalente, do ente público poderá requerer a indisponibilidade de bens, direitos ou 
valores necessários à garantia do pagamento da multa ou da reparação integral do dano 
causado, conforme previsto no art. 72, ressalvado o direito do terceiro de boa-fé.

IV - matéria orçamentaria e tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prémios ou 
subvenções.
3 (LOM): Art. 28 - Serão objeto de lei complementar:
I-Código de Obras;
II - Código de Posturas;
III - Código de Loteamento;
IV - Código Tributário;
V - Plano Diretor de Desenvolvimento;
VI - Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
Vil-Sistema Municipal de Ensino;
VIII - Lei instituidora da guarda municipal;
IX - demais leis que codifiquem ou sistematizem normas e princípios relacionados com determinada matéria.
§ 12 - Os Projetos de Lei Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e Finanças da Câmara de Vereadores. 
§ 22 - As emendas de iniciativa popular deverão ser apresentadas no prazo de quinze dias, a partir da publicação dos 
projetos.
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Assim, percebe-se que já existe norma de âmbito nacional que permite 
aos municípios ajuizarem ações com vistas à aplicação de sanções às pessoas jurídicas infratoras, 
como a proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos 
ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, pelo 
prazo mínimo de um e máximo de cinco anos.

Ainda, a mesma lei dispõe que a celebração de leniência isentará a pessoa 
jurídica das sanções previstas no inciso II do art. 62 e no inciso IV do art. 19 e reduzirá em até 2/3 o 
valor da multa aplicável, não isentando, todavia, a obrigação de reparar integralmente o dano 
causado (Lei Federal n9 12.846/2013, art. 16, §§29 e 39)

Portanto, cotejando ambas as redações, percebe-se que o objeto da 
minuta de lei já está contemplado pela norma de âmbito nacional, de modo que despicienda a 
existência da pretensa lei local, o que só reforça a necessidade de um controle de justificabilidade 
e/ou sustentabilidade, como forma de evitar a chamada crise legislativa ou inflação legislativa, com 
a expansão do processo legiferante, visando à produção de leis em excesso4.

Por fim, saliente-se que os atos de improbidade administrativa previstos 
na Lei Federal n9 8.429/1992 poderão ser cometidos apenas por agentes públicos lato sensu e 
eventuais terceiros partícipes, sendo, portanto, de pouca técnica, querer estendê-los às sociedades 
empresárias.

POR TAIS RAZÕES, opina-se pela inviabilidade técnico-jurídica do PLL n9
13/2020.

É a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho, 17 de março de 2020.

Luís Fernand
Procurador doV 
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4 BlfFE JUNIOR, João; LEITÃO JUNIOR, Joaquim. Concursos públicos: terminologias e teorias inusitadas. Rio de Janeiro: 
Forense. São Paulo: Método, 2017, p. 177.
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