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EMENTA: 

“PARECER JURÍDICO. DECRETO EXECUTIVO 

MUNICIPAL. REGULAMENTAÇÃO. LEI N 

14.017/2020 – LEI ALDIR BLANC. EXAME PRÉVIO. 

LEGALIDADE 

 

 

1. RELATÓRIO  

 

Trata-se de parecer jurídico acerca de consulta elaborada pela Secretaria 

Municipal de Cultura, Comunicação, Esportes e Turismo do Município de Maracanã sobre 

a análise prévia da legalidade na elaboração de decreto do Poder Executivo municipal a 

fim de regulamentar em âmbito municipal a Lei Federal nº 14.017 (Lei Aldir Blanc). 

 

Diante destes termos, vem por meio deste Parecer Jurídico elucidar se a 

referida consulta se encontra em consonância aos regimentos legais e constitucionais para 

atendimento dos requisitos para que a matéria seja definida por Decreto Executivo. 

 

  É breve o relatório. 

 

2. DA ANÁLISE JURÍDICA 

2.1 DO EXAME PRÉVIO DE LEGALIDADE 

 

Ressalta-se que o presente parecer jurídico é meramente opinativo, e possui 

caráter consultivo com o fito de orientar as autoridades competentes na resolução das 

questões postas em análise de acordo com os questionamentos e nuances submetida à 

apreciação desta procuradoria. 

 

Desse modo, cumpre frisar que o presente parecer não possui caráter 

vinculativo em relação à decisão da autoridade competente – qual seja o gestor municipal 

– que poderá optar pelo acolhimento das presentes razões ou não. 

 

É sabido que o ordenamento jurídico constitucional prevê enquanto princípio 

basilar e norteador de todos os âmbitos administrativos da Federação brasileira princípios 

que devem necessariamente ser observados, com o fito de proteger a coisa pública.  

 

Dentre os princípios que despontam como guião da atuação administrativa, o 

da Legalidade infere que, salvo quando devidamente autorizada à atuação discricionária 
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por parte da administração pública, todos os atos decorrem de previsão normativa 

expressa.  

 

A doutrina convencionou, a respeito do tema, que é através da legalidade que 

se determina o que é de interesse público, bem como o que pode ser de ingerência por 

parte da administração. Nesse sentido, é Di Pietro quem aduz acerca do tema em seu 

curso de Direito Administrativo. Vejamos:  

 

“Isto porque a lei, ao mesmo tempo em que os define, 

estabelece também os limites da atuação 

administrativa que tenha por objeto a restrição ao 

exercício de tais direitos em benefício da coletividade. 

É aqui que melhor se enquadra aquela ideia de que, 

na relação administrativa, a vontade da Administração 

Pública é a que decorre da lei. Segundo o princípio 

da legalidade, a Administração Pública só pode fazer 

o que a lei permite. No âmbito das relações entre 

particulares, o princípio aplicável é o da autonomia da 

vontade, que lhes permite fazer tudo o que a lei não 

proíbe” (2018).  

 

Pontuando essa premissa, cumpre referir o que prevê a Constituição Federal 

de 1988, que deu importante destaque aos princípios regentes da atuação administrativa, 

destacando inclusive a legalidade, conforme dispõe o caput do art. 37:  

  

Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte:   

 

Desse modo, qualquer ato emanado pelo poder público deve ter 

como crivo a legalidade, não podendo a administração pública afastar-se dessa premissa. 

 

 

2.2  DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 

 

Inicialmente, cabe destacar que a Constituição Federal de 1988 definiu que a 

competência para tratar de matérias envolvendo cultura pertence, de forma 

concorrente, à União, aos Estados e ao Distrito Federal, conforme estabelecido no 

artigo 24, inciso IX a devida aptidão legislativa.  
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Art. 22. Compete à União, aos Estados e ao Distrito 

Federal legislar concorrentemente sobre: 

 

IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, 

tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação;    

 

Todavia, embora o objeto da norma especificada tratar-se de conteúdo de 

competência desenvolvida, neste caso, pelo ente federal, é admitido pela própria norma 

fundamental à participação do município para suplementar a legislação e adequá-la à 

realidade e as particularidade municipais. 

 

O Artigo 30, inciso II, da Constituição Federal define a amplitude municipal: 

 : 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no 

que couber;  

 

Assim, o município de Maracanã possui competência para implementar 

acessoriamente a legislação federal nesse sentindo. 

 

2.3  DA FORMA 

 

O Decreto é a forma pela qual reveste ato individual ou geral emanado pelo 

Chefe do Poder Executivo, contendo regras gerais e abstratas que se dirigem à todas as 

pessoas. 

 

No caso em consulta, trata-se de hipótese em que o referido decreto assume 

a forma regulamentar, com base no artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal no intuito 

de promover a fiel execução da lei: 

 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da 

República 

 

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem 

como expedir decretos e regulamentos para sua fiel 

execução; 

 

Embora a norma fundamental mencione especificamente a competência do 

Presidente da República para tanto, é possível aduzir-se que a par dos princípios da 

simetria concêntrica e do paralelismo das formas, é plenamente possível tal atribuição 

pelas outras instâncias de poder do pacto federativo, ou seja, sendo possível a prática do 

ato na forma de decreto municipal para regulamentar a execução da Lei Federal em 

comento no âmbito municipal. 
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2.3   DO MÉRITO 

 

De pronto é preciso esclarecer que o propósito da legislação federal é o de 

fomentar e auxiliar o setor artístico e cultural que, comprovadamente, fora afetado em 

demasia, em decorrência dos efeitos da pandemia do coronavírus (covid-19).  

 

Portanto, a lei se destina a viabilizar, através de recursos provenientes da 

União, a subsistência dos profissionais que atuem exclusivamente no setor cultural, bem 

como de garantir o funcionamento e a preservação dos espaços culturais dos entes 

referidos no caput art. 2º da disposição normativa. 

 

Contudo, é preciso que se faça algumas ponderações quanto a convergência 

do mérito do decreto municipal frente ao paradigma estabelecido pela norma federal. 

Assim, em análise da minuta do decreto municipal fora constatado que no artigo 4º, §1º do 

decreto municipal possui a seguinte redação: 

 

Art. 4º- Os inscritos no cadastro municipal, previstos 
no § 1º do art. 7º da Lei Federal nº 14.017, de 29 de 
junho de 2020 (Lei Aldir Blanc), deverão ter suas 
inscrições homologadas pelo Grupo de Trabalho de 
Acompanhamento e Fiscalização da Lei Federal nº 
14.017, de 29 de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc) e 
publicadas em forma de portaria interna da 
Secretaria Municipal de  Cultura, Comunicação, 
Esportes e Turismo. 

§ 1º A participação no inciso II da Lei Federal nº 
14.017, de 29 de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc) fica 
condicionada aos espaços inscritos no Cadastro 
Municipal de Cultura ou outros cadastros previstos 
na lei, com inscrições devidamente homologadas e 
número de registro. 

 
O paragrafo primeiro não faz referencia ao artigo de referência que 

acompanha o mencionado inciso II da Lei Federal nº 14.017, sendo necessário, pela 

técnica legislativa, a inclusão do correto artigo para que a compreensão do dispositivo não 

seja prejudicada. 

 

De outro modo, fora observado também que a redação do artigo 8º do 

referido decreto municipal contradiz o conteúdo do artigo 3º, § 2º da Lei 14.017/2020. O 

decreto municipal ao determinar que na hipótese de não haver inscrição ou que o valor 

destinado para as ações do inciso II do art. 2º da Lei Aldir Blanc, não seja utilizado em sua 
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totalidade, poderá ser realizado o remanejamento dos recursos restantes para outros 

editais.  

 

Todavia, a referida lei federal diz o contrário: 

 

Art. 3ºOs recursos destinados ao cumprimento do 

disposto no art. 2º desta Lei serão executados de 

forma descentralizada, mediante transferências da 

União aos Estados, aos Municípios e ao Distrito 

Federal, preferencialmente por meio dos fundos 

estaduais, municipais e distrital de cultura ou, quando 

não houver, de outros órgãos ou entidades 

responsáveis pela gestão desses recursos, devendo 

os valores da União ser repassados da seguinte 

forma: 

 

(...) 

§ 2º Os recursos não destinados ou que não 

tenham sido objeto de programação publicada no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a 

descentralização aos Municípios deverão ser 

automaticamente revertidos ao fundo estadual de 

cultura do Estado onde o Município se localiza ou, 

na falta deste, ao órgão ou entidade estadual 

responsável pela gestão desses recursos. 

 

Diante de verificada a contradição com a norma federal, sugere-se que o 

mencionado dispositivo seja suprimido para que não reste prejudicada o pararelo de 

legalidade com a norma que serve de paradigma, na forma que  qualquer má aplicação 

dos recursos federais expõe a administração a responsabilidades administrativas, civis e 

criminais, especialmente no que toca aos princípios administrativos, de caráter vinculativo, 

por força de disposição constitucional.  

 

Por fim, se sugere que para fins de que se estabelece uma compreensão 

clara do ato emanado, seja evitado as repetições sucessivas à Lei Aldir Blanc (Lei nº 

14.017/2020) em todos os dispositivos posteriores ao artigo 1º do Decreto Municipal. 

 

Portanto, diante da exposição hipotética, dos fundamentos jurídicos, em tudo 

prezando pela atinência aos preceitos constitucionais e tomando o arcabouço 

principiológico como baliza para a condução das atividades em nível administrativo-

municipal, a respeito da regulamentação da lei federal em âmbito municipal,  Procuradoria 

Jurídica reforça o entendimento de observância obrigatória e vinculativa dos critérios 

previstos em lei. 
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Deste modo, o objeto trazido na consulta realizada respeita sobremaneira os 

ditames legais e constitucionais. Restando assim, possibilitado o município de 

regulamentar a legislação federal através do referido decreto municipal. 

 

3. DA CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto, pelos fatos e fundamentos acima narrados, 

opina-se pela VIABILIDADE JURÍDICA de Decreto Executivo no sentido de regulamentar 

matéria da Lei Aldir Blanc no âmbito municipal, podendo o mesmo ser remetido para 

posterior apreciação. 

 

    É o Parecer, SMJ. 

Maracanã/PA, 26 de outubro de 2021.  

 

 
 

MARCO AURÉLIO FERREIRA DE MIRANDA 
Procurador Municipal 
OAB/PA Nº 12.327 
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