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PARECER Nº / OG
Ref.: Projeto de Lei nº 169/2020 — ALTERA E DÁ NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 20 E 21 DA LEI

1916/67, QUE IMPÕE O VALOR DAS MULTAS ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 20 E 21 DA

REFERIDA LEI, CONFORME ESPECIFICA

AUTORIA: Vereador Boni

O PLaltera a redação dos artigos citados, substituindo a vinculação das multas por

descumprimento da referida lei pelo salário mínimo nacional, ao invés do salário mínimo

-— regional e aumentando proporcionalmente seu cálculo: do original 1/20 avos para 1/5 avos

do salário mínimo.

Aleialterada data de 1967, portanto bem anterior à Constituição Federal que impede

a vinculação do salário mínimo a qualquer título, tendo inclusive decisões do STF a respeito,

sendo uma delas sobre uma lei local (Lei nº 5.803/1990) na qual declarou inconstitucional

um de seus dispositivos no julgamento do RE 237965, in verbis:

O Plenário desta Corte, ao julgar a ADIN 1425, firmou o entendimento de

que, ao estabelecer o artigo 7º, IV da Constituição queé vedada a vinculação

ao salário mínimo para qualquer fim, "quis evitar que interesses estranhos

aos versados na norma constitucional venham a ter influência na fixação do

valor mínimo a ser observado". Ora, no caso,a vinculação se dá para que O

salário-mínimo a ser observado”. Ora, no caso, à vinculação se dá para que

o salário-mínimo atue como fator de atualização da multa administrativa,

A que variará com o aumento dele, o que se enquadra na proibição do citado

dispositivos constitucional. É, portanto, inconstitucional o & 1º do artigo 4º

da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto. Recurso

extraordinário conhecido em parte e nela provido, declarando-se a

inconstitucionalidade do 81º do artigo 4º da Lei 5.803, de 04.09.90, do

Município de Ribeirão Preto.

Portanto, norma semelhante foi derrogada ao vincular multa pecuniária ao valor do

salário mínimo, isso já na vigência da Constituição de 1988.

Em acréscimo a isso, a referida lei teve os mesmos dispositivos alterados em duas

ocasiões, pela Lei Complementar nº 304/93 e, anteriormente, pela Lei Ordinária nº

4.691/85. Da última alteração, ficou estabelecida a multa de 200 Unidades Fiscais do

Município (UFM), com aplicação do valor em dobro por reincidência, isso no artigo 20, e 100

UFM's no artigo 21, também com possibilidade de dobrar em caso de reincidência.
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A rigor, dentro do escopo desta comissão,a alteração nada representa em termos de

comprometimento financeiro, uma vez que a alteração se faz na forma de incidência de

multa pecuniária, cuja natureza em nada altera a inocuidade da norma pela falta de

recepção no texto constitucional do índice prescrito no seu texto original e mantida no

projeto de lei colocado em votação. Entretanto, trata-se de uma alteração sobre o texto
original o qual apresenta problemas de recepção à luz da Constituição Federal e alterações
posteriores que não foram observadas pelo autor.

Comoa aprovação do projeto de lei em análise não compreende custos ao erário ou
necessidade de cumprimento de leis e normas contábeis da administração pública por não

conduzir obrigações a esta, manifestamos parecer FAVORÁVEL COM RESSALVASà presente
matéria, apenas por conta das atribuições desta comissão não. abrangerem os erros
materiais encontrados no texto em análise.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2020.
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