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Câmara Municipal de São José dos Campos

Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33
Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP
CEP 12,209-535-Tel.: (12) 3925.6566 Fax: (12) 3925.6759
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br

ASSESSORIA TURÍDICA

Parecer n1’ 8.630 - A/J 
Ref.: Memorando n" 06/2019 
Secretaria Técnico-LegislatRa

Senhor Presidente,

Trata-se de consulta formulada pela Secretaria Técnico-J.egislativa e 
encaminhada pela Presidência sobre questões atinentes à tramitação do Projeto de Lei 
Complementar n° 11/2019.

1. Do objeto da consulta

O memorando n° 06/2019 encaminhado a essa Assessoria Jurídica possui o
seguinte teor:

'‘Solicitamos esclarecimentos junlo a . ■ \ssessoria jmidicapara as seguintes questões:

/. Sc a \ 'ereadora juliana Praga, como memhtv titular da Comissão de Justiça, 

Redação e Direitos Humanos, pode se manifestar na Subemenda n° 1 ã Emenda n° 

19 do Processo 9243!2019 — PEC 1112019 de Autoria do Poder Executivo; visto 

que a mesma é coautora da referida emenda.

2. Qual a data de inicio para a contagem de praqos para a manifestação da Comissão 

de Planejamento Urbano, tendo em vista a resposta ao pedido de infomiação foi 

protocolado na data de 10/09/2019. ”

2. Análise 

Questão 1

A solução ao primeiro questionamento é extraída da aplicação de duas 
disposições previstas no Regimento Interno da Câmara Municipal, a saber, o art. 128, caput, e 
o art. 43:

“Art. 128. Emenda é a proposição apresentada como acessória de 
outra.
[...]”

“Art. 43. O autor da propositura não poderá sobre ela se manifestar na 
comissão a que pertencer, sendo substituido pelo seu suplente.” //.
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O capHt do art. 128 do Regimento Interno pre^rê a emenda como uma 
proposição acessória, ou seja, é uma proposição que carece da existência de outra 
proposição tida como principal, no caso em apreço um projeto de lei complementar, uma 
vez que emendar nada mais é que alterar e somente se altera algo que já existe.

Tal classificação c importante em razão das consequências dela decorrentes.

O Direito tem como um de seus princípios gerais o princípio da gravitação 
jurídica, segundo o qual o acessório segue o principal pxúrsson/iw seqiiiíiirprincipalè). Noutros 
termos, tudo aquilo que afeta o principal afetará o acessório. Assim, considerando que a 
emenda é uma proposição acessória de uma proposição principal, a sorte desta ditará os 
rumos daquela, pois o principal prescinde do acessório, não o contrário'.

1 al princípio é aplicável ao processo legislativo, pois em que pese a natureza 
política2 do processo de formação das leis em sentido lato c certo que ele está inserido no 
ordenamento jurídico, sendo regulamentado por normas jurídicas, limitado por metanormas 
e orientado por princípios próprios e por princípios gerais do direito.

r.m relação àquilo que motivou a consulta, o art. 43 do Regimento Interno 
veda a manifestação do membro titular da comissão permanente em proposituras de sua 
autoria. Logo, por força da máxima ‘xccessio cedit pniicipiil^ tal vedação também se aplica às 
proposições acessórias àquelas de sua autoria.

(^om efeito, se o interesse do autor impede a sua manifestação sobre a 
propositura principal, quanto mais impedirá a sua manifestação em proposimra que vise a 
alteração de seu conceito original.

Quando tratamos de subemenda — emenda a emenda — o raciocínio é 
rigorosamente o mesmo, pois a subemenda nada mais ê que uma proposição acessória a 
outra proposição, que nessa no\ a relação de dependencia passa de acessória a principal;

Relação de dependência 1
Projeto de Lei Complementar n” 11/2019 (Principal) ■ ► Lmenda n° 19 (Acessória)

Relação de dependência 2
Emenda n° 19 (ITmcipal) ■ » Subemenda n° 1 (Acessória)

1 Confonne a lição de Silvio Rodrigues, "coisa principal é aquela que não depende do conceito de qualquer 
outra coisa para defínir-se, coisa acessória é aquela cuja existência depende da existência da principal." 
(Direito Civil. Parle Geral. 32 ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 138)

Segundo José Afonso da Silva, o processo legislativo “é representação (ou deve ser) do que, 
efetivamente, se dá no entrechoque dos interesses sociais. Por isso, quanto mais divergentes são os 
interesses sociais, mais aguçadas são as contradições do sistema social vigente, tanto mais acirrados são so 
debates e as lutas no processo de fomiação das leis, já que estas, como atos políticos por excelência, é que 
vão estabelecer os limites dos interesses em jogo, tutelando uns e coibindo outros.” (Formação das Leis. 2 
ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 41)

2
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Assim, se o membro de comissão permanente c o autor da emenda e, por 
força do art. 43 der Regimento Interno, não poderá sobre ela se manifestar, também está 
vedada a sua manifestação acerca da subemenda apresentada ã sua emenda, pois o acessório 
(subemenda) segue o principal (emenda).

Questão 2

A solução do segundo questionamento é encontrada no art. 29, § 5o, e no art. 
178, § 2o, do Regimento Interno:

“Art. 29. Poderão participar dos trabalhos das Comissões, como 
membros credenciados e sem direito a voto, técnicos de reconhecida 
competência ou representantes de entidades idôneas, que tenham 
legítimo interesse no esclarecimento de assunto submetido à 
apreciação das mesmas.
[...]
§ 5o Sempre que a Comissão solicitar informação do Prefeito ou 
audiência preliminar de outra Comissão, fica interrompido o prazo a 
que se refere o artigo 59 até o máximo de 15 dias, findo o qual deverá 
a Comissão exarar o seu parecer."

“Art. 178. [...]
§ 2o Na contagem dos prazos regimentais, observar-se-á, no que 
couber, a legislação processual civil.”

\ crifica-se no dispositivo acima reproduzido que as comissões permanentes 
poderão solicitar informações ao Prefeito ou a outra comissão quando da análise de 
proposimras, hipótese que acarreta na interrupção do prazo previsto para o relator emitir seu 
relatório por até 15 (quinze) dias, e, caso esse prazo se esgote, a comissão apresentará seu 
parecer independentemente do atendunento de seu pedido.

f.omo se nota, a norma prevê a interrupção do prazo do relator por até 15 
(quinze) dias, donde se extrai que a interrupção perdura (i) até a \ inda da resposta ou (ii) até 
o Limite de 15 (quinze) dias, quando se inicia nova contagem do prazo do relator.

Na hipótese da presente consulta, o dia da apresentação das informações no 
protocolo geral da fiâmara Municipal constitui o termo inicial do prazo do relator.

Quanto à contagem do prazo, o § 2o do art. 178 do Regimento Interno 
determina a aplicação da legislação processual civil. () Código de Processo Civil trata do 
tema no capnl de seu art. 224, que prevê que “Salvo disposição em contrário, os prazos serão 
contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento”.

Nesse passo, considerando que a resposta ao pedido da Comissão de 
Planejamento Urbano foi protocolizada no dia 10/09/2019, o prazo previsto no art. 59, IV, 
do Regu-nento Interno será contado a partir do dia 11/09/2019, uma vez que o dia do 
começo, 10/09/2019, é excluído.
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3. Conclusão

Cm atendimento à consulta encaminhada, essa Assessoria Jurídica conclui:

1. Se a \ ereadora Juliana I raga, como membro titular da Comissão de 
Justiça, Redação e Direitos Humanos, pode se manifestar na Subemenda n° 1 à Emenda n° 
19 do Processo 9243/2019 — PIX^ 11/2019 de .\utoria do Poder E.xecutivo; visto que a 
mesma é coautora da referida emenda.

Resposta: Em razão do caráter acessório da subemenda em relação à 
proposição de autoria da \'ereadora Juliana Praga, não é possível a sua manifestação, 
conforme se extrai do art. 43 c.c. o art. 128, ciipn!, do Regimento Interno.

2. (,)ual a data de início para a contagem de prazos para a manifestação da 
Comissão de Planejamento L rbano, tendo em vista a resposta ao pedido de informação foi 
protocolado na data de 10/09/2019.

Resposta: f.onsiderando que a data da protocolização das informações é o 
termo inicial do prazo para o relator emitir seu relatório, bem como considerando que o art. 
224, Ciipiil, do Código de Processo fiivil, aplicável /// úwi por força do art. 178, § 2o, do 
Regimento Interno, prc\ ê que na contagem dos prazos c e.xcluído o dia do começo e 
incluído o dia do vencimento, a contagem se inicia no dia 11 /09/2019.

Pi o parecer.

São José dos Campos, 11 de setembro de 2019.

'Phiago Joel de iUmeida 
Assessor J urídico

os Santos 
\sséssora Jurídica

Sérgio Ricardo SanPAna 
Consultor da Assessoria ]uridica
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