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PARECER Nº 1337/2013 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 9/12.  
 Trata-se de projeto de resolução, de autoria do Nobre Vereador Ítalo Cardoso, que 
institui o “Prêmio Henfil em Direitos Humanos para HQ: Juventude e Cultura 
fazendo Cidadania e Arte”.  
De acordo com o texto proposto, concorrerão ao prêmio jovens de 10 a 14 anos, na 
categoria infantil, e de 15 a 20 anos, na categoria juvenil, que apresentem 
trabalhos em linguagem de história em quadrinhos (HQ) na área de direitos 
humanos.  
A propositura ampara-se nos artigos 13, inciso I e 14, inciso XIX, ambos da Lei 
Orgânica do Município de São Paulo, que atribuem à Câmara competência para 
legislar sobre assuntos de interesse local, e concedem ao Legislativo Paulistano a 
competência para outorgar honraria ou homenagem à pessoa que 
reconhecidamente tenha prestado serviço ao Município, bem como no artigo 237, 
da Resolução nº 02/91 (Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo), 
que estabelece ser a Resolução a proposição destinada a regular matéria político-
administrativa da Câmara.  
Ressalta-se, por fim, que, por criar despesa de pessoal de caráter continuado, a 
proposição deve atender aos requisitos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal – Lei Complementar nº 101, de 5 de maio de 2000 – constantes de seus 
artigos 16 e 17, os quais, deverão ser analisados pela E. Comissão de Finanças e 
Orçamento desta Casa.  
Ante o exposto, somos LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
07.08.2013  
GOULART- PSD – PRESIDENTE  
ABOU ANNI – PV  
ALESSANDRO GUEDES – PT – RELATOR  
ARSELINO TATTO – PT  
CONTE LOPES – PTB – ABSTENÇÃO  
EDUARDO TUMA – PSDB  
GEORGE HATO – PMDB – ABSTENÇÃO  
LAÉRCIO BENKO – PHS  
 
VOTO VENCIDO  
Trata-se de projeto de resolução, de autoria do Nobre Vereador Ítalo Cardoso, que 
institui o “Prêmio Henfil em Direitos Humanos para HQ: Juventude e Cultura 
fazendo Cidadania e Arte”.  
De acordo com o texto proposto, concorrerão ao prêmio jovens de 10 a 14 anos, na 
categoria infantil, e de 15 a 20 anos, na categoria juvenil, que apresentem 
trabalhos em linguagem de história em quadrinhos (HQ) na área de direitos 
humanos.  
Em que pese a nobreza da propositura, esta não poderá seguir em tramitação, pois 
foi apresentada no período compreendido entre o registro da candidatura e as 
eleições municipais do corrente ano.  
Com efeito, nos termos dispostos pelo § 5º do art. 23 da Lei Federal nº 9.504/97, 
com as alterações da Lei nº 11.300, de 10 de maio de 2006, ficam vedadas 
quaisquer doações em dinheiro, bem como de troféus, prêmios, ajudas de qualquer 
espécie feitas por candidato, entre o registro e a eleição, a pessoas físicas ou 
jurídicas.  
Por força disso, entendemos que, no lapso temporal compreendido entre o registro 
da candidatura e o pleito municipal, não é possível a tramitação de projetos de 
resolução visando à criação de novos prêmios.  



Quanto à data do registro da candidatura, a Resolução TSE nº 23.373/2001 (segue 
cópia anexa), em seus artigos 20, § 5º e 6º, e 21, bem como a Lei Federal nº 
9.504/97, em seus artigos 11 e 13, § 3º, preveem a data máxima para requerer 
registro de candidatura, qual seja, o dia 5 de julho de 2012 e, no caso de vagas 
remanescentes, até no máximo 08 de agosto de 2012 (60 dias antes do pleito).  
Tendo em vista que o projeto em análise foi proposto no dia 22 de agosto de 2012, 
ou seja, após a data limite estabelecida pela legislação aplicável, é indiscutível sua 
propositura entre o registro e a eleição.  
Ante o exposto, em consonância com o disposto pelas normas eleitorais vigente, 
somos PELA ILEGALIDADE, sem prejuízo do prosseguimento deste projeto na 
hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos termos do art. 79 do 
Regimento Interno.  
SANDRA TADEU – DEM  
 


