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RECURSO CONTRA ATO DO PRESIDENTE 

 

 

Recurso Contra Ato do Presidente – Artigo 129 

e seguintes do Regimento Interno. Motivação - 

Recebimento do Projeto de Lei Complementar 

n° 03/2022 - Processo n° 1357/2022, de autoria 

do Poder Executivo. Flagrante 

Inconstitucionalidade em face à imposição do 

Artigo 40, §1°, inciso III da Constituição 

Federal. Necessidade de aplicação do artigo 

107, inciso III do Regimento Interno: A 

Presidência deixará de receber qualquer 

proposição manifestamente inconstitucional.   

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor Vereador,  

Robertinho da Padaria, 

DD. Presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos 

 

 

 

Trata-se, a presente petição simples apresentada pela Senhoras Vereadoras Juliana 

Fraga e Amélia Naomi, no exercício de seus mandatos, de recurso em face a decisão proferida 

por Vossa Senhoria, na 6ª Sessão Ordinária ocorrida em 17 de fevereiro de 2022, que optou por 

receber o Projeto de Lei Complementar n° 03/2022 - Processo n° 1357/2022 -, de autoria do 

Poder Executivo, flagrantemente inconstitucional. 

 

O recurso se faz necessário ante à impossibilidade do Projeto de Lei Complementar 

dispor sobre as aposentadorias e pensões do Regime Próprio de Previdência Social dos 

servidores municipais ocupantes de cargo de provimento efetivo ante à comando do artigo 40, 
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§1º, inciso III da Constituição Federal obrigar, os Estados e Municípios, a prima facie, a tratar 

do tema através de Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município. Explica-se.  

 

2) DA TEMPESTIVIDADE 

 

Uma vez que o ato de Vossa Senhoria se deu em última sessão solene, 17.02.2022, 

conforme consta no despacho exarado nos autos do processo 1357/2022, tempestiva, portanto, 

a interposição do recurso.  

 

3) DA FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR E DA NECESSIDADE DO RECURSO CONTRA O ATO DO 

PRESIDENTE 

 

Como já sintetizamos, o Projeto de Lei Complementar não pode dispor sobre as 

aposentadorias e pensões do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores municipais 

ocupantes de cargo de provimento efetivo. Vejamos. 

 

O artigo 40, inciso III da Constituição Federal reza:  

 

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores 

titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, 

mediante contribuição do respectivo ente federativo, de 

servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados 

critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência 

social será aposentado: 

(...) 

III - no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, 

se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, 

e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas 

Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de 

contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei 

complementar do respectivo ente federativo.” 
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Significa dizer, pelos mandamentos da Carta Magna, que idade mínima deverá ser 

estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o 

tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo 

ente federativo.  

 

No entanto, o Projeto de Lei Complementar em epígrafe vem, justamente, 

atribuindo fator idade à aposentadoria dos servidores. O que gera divergência aos mandamentos 

legais. 

 

Ao receber o processo no estado em que se encontra, Vossa Senhoria convalidou o 

ato publicamente e deliberou, em sessão solene, pelo recebimento do projeto, atribuindo-lhe 

prazo para emenda e ainda distribuindo às comissões permanentes da Casa.  

 

Uma vez que o ato de receber o projeto de lei complementar, no estado em que se 

encontra, esbarra em diversas ilegalidades, nasce a possibilidade da proposição do presente 

recurso, visando a correção do ato e, por consequência, do encaminhamento aos membros da 

Comissão de Justiça e Redação para parecer. 

 

Cristalino é o artigo 129 do Regimento Interno acerca do tema: 

 

“Art. 129. Os recursos contra atos do Presidente da Câmara 

serão interpostos dentro do prazo de 05 dias, contados da data 

da ocorrência e ciência do interessado, por simples petição a 

ele dirigida. 

§ 1º De posse da petição, o Presidente a encaminhará à 

Comissão de Justiça, para parecer, incluindo-a 

prioritariamente na pauta da sessão subseqüente. 

§ 2º Aprovado o recurso, o Presidente deverá observar a 

decisão do plenário. 

 

Assim se pede, pelo seguinte.  
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À Câmara compete, privativamente, solicitar informações ao Prefeito sobre 

assuntos referente à administração, nos termos da Lei Orgânica do Município: 

 

“Art. 27. À Câmara Municipal competem, privativamente, as 

seguintes atribuições: 

(...) 

IX - solicitar informações ao Prefeito sobre assuntos referentes 

à administração;” 

 

Na mesma Lei, temos que ao Presidente da Câmara, compete, dentre outras 

atribuições:  

 

“Art. 49. Ao Presidente da Câmara, dentre outras atribuições, 

compete: 

(...) 

III - fazer cumprir o Regimento Interno;” 

 

Quanto à escolha do rito e o zelo dos prazos, temos que:  

 

“Art. 21. O Presidente é o representante legal da Câmara em 

suas relações externas, cabendo-lhe as funções administrativas 

de todas as atividades internas, competindo-lhe privativamente: 

I 

(...) 

e) zelar pelo cumprimento dos prazos do processo legislativo;” 

 

Já acerca do processo legislativo, temos que: 

 

“Art. 61. O processo legislativo compreende: 

I - emendas à Lei Orgânica do Município; 

II - leis complementares;” 

 

Especificamente à espécie de emenda à Lei Orgânica do Município, temos que:  
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“Art. 62. A Lei Orgânica do Município será emendada 

mediante proposta: 

I - do Prefeito; 

§1º A proposta de emenda à Lei Orgânica será votada em dois 

turnos, com o interstício mínimo de dez dias, considerando-se 

aprovada aquela que obtiver, em ambos, o voto favorável de 

dois terços dos membros da Câmara Municipal.” 

 

Em outras palavras: quando do recebimento da proposta à Lei Orgânica do 

Município, o D. Presidente da Câmara deve estabelecer rito diferenciado, de modo que há 

necessidade de prazos e quóruns específicos para aprovação da propositura. 

 

Não só isso.  

 

O rito a ser seguido e a escolha pela proposição devem ser fielmente obedecidas, 

visando gerar segurança jurídica e também Constitucionalidade à proposição que será 

submetida à votação.  

 

Justamente por versar sobre assuntos de grande relevância, que não somente o prazo 

de discussão da propositura, mas também o quórum para as propostas à Lei Orgânica do 

Município é diferenciado: 

 

“Art. 71. Depende do voto de dois terços dos membros da 

Câmara Municipal. 

I - aprovação de emenda à Lei Orgânica;” 

  

O que não ocorreu no presente caso.  

 

O Projeto de Lei Complementar em tela não poderia dispor sobre as aposentadorias 

e pensões do Regime Próprio de Previdência Social por ser flagrantemente contrário à 

imposição do artigo 40, §1°, inciso III da Constituição Federal.  
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Por consequência, não haveria sequer a possibilidade de recepcionamento do 

Projeto de Lei Complementar de autoria do Poder Executivo pelo Presidente desta Casa de Leis. 

Tão pouco atribuição de prazos para emendas e encaminhamento para pareceres às Comissões 

Permanentes.  

 

Sendo assim, vez que o Presidente deve fazer cumprir o Regimento Interno, nos 

termos do artigo 49, inciso III supracitado, não há possibilidade de dar continuidade na 

tramitação do Projeto de Lei Complementar, ante a imposição prevista no artigo 107, inciso III 

do Regimento Interno: 

 

“Art. 107 A Presidência deixará de receber qualquer 

proposição: 

(...) 

III - manifestamente ilegal, inconstitucional ou anti-

regimental, ouvidas a Assessoria Jurídica e a Comissão de 

Justiça.” 

 

Logo, para a Casa de Leis não recaia em ilegalidade, REQUER seja o presente 

recurso recebido e a ele seja dada aprovação, devendo-se declinar o D. Presidente da Casa do 

recebimento do Projeto de Lei Complementar. 

 

Ora, não há como ser submetido à apreciação do Plenário desta E. Câmara 

Municipal proposituras que não alcançam os mandamentos legais.  

 

Para que não pairem dúvidas acerca do explanado, REQUER análise do presente 

recurso pela Nobre Assessoria Jurídica, nos termos do 173, §4° do Regimento Interno, que é 

claro ao impor: 

 

“Art. 173. Os serviços administrativos da Câmara serão feitos 

através de sua secretaria e se regerão pelo respectivo 

regulamento. 

§ 1º Qualquer interpelação de Vereador em assunto relacionado 

com os serviços da secretaria deverá ser dirigida ao Presidente. 
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(...) 

§ 4º A Assessoria Jurídica emitirá pareceres sobre 

proposituras e atos que envolvam aspectos jurídicos.” 

 

Uma vez que a Assessoria Jurídica da Casa tem como uma de suas atribuições a 

emissão de pareceres e questionamentos, mais seguros restarão os Parlamentares após a 

contribuição dos Nobres Advogados acerca do tema.  

 

Ainda, numa mera possibilidade de ser rejeitado o presente recurso e ser dada 

continuidade na tramitação do Projeto de Lei Complementar em epígrafe, que não pode tratar 

da matéria que objetiva, REQUER que, em caso de aprovação, o Presidente represente sobre a 

inconstitucionalidade da eventual futura lei, cumprindo-se com o determinado no artigo 22, 

inciso V do Regimento Interno:  

 

“Art. 22. Compete, ainda, ao Presidente: 

(...) 

V - representar sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato 

municipal;” 

 

Note-se que, caso essa hipótese venha a ocorrer, estaremos diante da recepção, 

tramitação e votação de um projeto de lei que, ao final, será submetido à representação do 

próprio Presidente que o recebeu. O que, em linhas gerais, não deveria ocorrer.  

 

3) DO PEDIDO  

 

Por todo exposto, ante aos mandamentos previsto no artigo 40, §1° da Constituição 

Federal, que impõe a necessidade da tramitação de proposituras versando sobre a aposentadoria 

do servidor efetivo através de Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município; bem como ter 

o Presidente desta D. Câmara Municipal de São José dos Campos ter recebido proposição 

flagrantemente inconstitucional, deixando de obedecer ao previsto no artigo 107, inciso III do 

Regimento Interno; além de desrespeitar o previsto no artigo 21, inciso I, alínea; REQUER 

seja recebido o presente recurso, nos termos do artigo 129 do Regimento Interno, 

REQUERENDO A SUA APROVAÇÃO, pelo N. Presidente desta Câmara Municipal, para 
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que decline do recebimento do Projeto de Lei Complementar 03/2022, ante a flagrante 

inconstitucionalidade acima descrita. 

 

Ato contínuo, fazendo-se cumprir a previsão legal, recebido o recurso, REQUER 

seja imediatamente encaminhado à Comissão de Justiça para prolação de parecer, incluindo-se 

a presente petição na pauta da sessão solene que ocorrerá amanhã, 22 de fevereiro de 2022, nos 

termos do §1° do artigo 129 do Regimento Interno.  

 

Por fim, para que não pairem dúvidas, REQUER emissão de parecer pela Nobre 

Assessoria Jurídica, haja vista a possibilidade prevista no artigo 173, §4° do Regimento Interno.  

 

Termos em que, pede deferimento. 

São José dos Campos, 21 de fevereiro de 2022. 

 

JULIANA FRAGA   AMÉLIA NAOMI 

Vereadora – PT    Vereadora - PT 
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