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ASSESSORIA TURÍDICA

Patecer n" 8.503 - A/J
(ref.: processo legislativo)
Ptoc. n"7943/2019
Recutso contra ato do Ptesidente n" 0l/2019

*RECURSO CONTRA ATO DO PRESIDENTE
DA MESA DIRETORA da Cãrnata Municipal de
São José dos Campos, nos termos do Art. 129 do
Regimento Intetno desta Edilidade, gue, rr^
condução da 68' Sessão Ordináda - 3" Sessão

Legislativa - 17" Legislatura - ocorida en 27 de

iunho de 2019, tratou a bancada de oposição com
discricionariedade, maculando a. isonomia que
deve existir entte os patlameritares, ao fregar o
exercício do uso da palavn para efrcaminhamento
de votação."

Sr. Presidente,

Trata-se de recurso i.nterposto pela Vereadora ,\mélia Naomi contrâ ato do
Presidente da Cà:ma:ra Municipal no qual é requerido: a) a remessa do recutso à Comissão de

Justiça, Redação e Direitos F{umanos; b) a apreciação do recurso pelo Plenário; e c) o
provimento do reculso para que seja refotrnada a decisão ota impugnada (item 1.2).

De acotdo com as tazoes ÍecuTsâls:

'1...1

Oconrtt q//e ttar interaenções reErcñdas þ0r ei[¿t ['/ereadora, para clae fosse
concedido o encaruinhømenlo de aolação torfònne prescrilo no artigo '137, inci¡o

VII, o qae-þi negado þor esta Prcsidêntia, uma ueTdestamda para estafinção

por delegação da lideranya do Pf'.

Ao passo qru a outro.r, da ltancada de gouerno, Jòrurn concedidos tcnzpo

invstrito, chegando a cinco ntìnatos. Tais .faros esTão deaidumente corroborados

þelos resantos das aÍa¡ Erc deue rão estar dìryonibiliiadas.
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Prelendia-se czm o encaminharuenlo de uolação manifesÍar sobre 0

PROCESSO ¡'I', 6906/20/9 PROJETO DE t ttl
COMPI,EME¡{I7R N" 5/ 20/ 9 - Alnra a L^ei Conplenentar f 307, de

28 de nouenzbro de 2006, qae 'AaToriqa o Execuliuo Munirþal a conceder,

þelo praio de / 2 (dory) atrl:, 0 seniço de trantþorte coletiao do Muuicþio e dtí
oatrat prouidên¿ia¡". A(JTORIA: Podu'Execaliuo e as eruendas þrolonladas
pela Bancada dos I,/ereadores.

O prucedimenlo de encaminhamenÍo de uolação senn objeliaantenle onenlar a
bancada de I'/ereadores, ø/ém de esc/arecer nbre as proposiluras qae esTão ent

regtrne de uolação quanlo ao sen teor e ot þrincípios, inclasiue para deruonstrar

aos Munitþel e entidade¡ que erlauam nat ga/erias desla Cø¡a de l-eis.

t.l

lleste senTido, ent ruq/o da negatiua do Pre¡idente da Câmara de atililar a
pølaum conforrue þresuiro no regmenlo intenrc, uiola-se a þrerrogaliua da
Vereadora no uso de saat atnbtições /egais.

[...] "

Verifica-se que a providência requerida no presente recurso é a rcfot;ma da
decisão profelida pelo Presidente da Cãmara Municipal no curso do Processo Legislativo n"
6906/2019, Projeto de Lei Complementar no 5/2019, de moclo que seja possibilitada à
Vereadora Amélia Naomi a realização do encaminhamento de votação por ela solicitado
com base no ârt. 1,44 do Regimento Interno.

Entletanto, após a aprovação da propositura pelo Plenário da Cãmara
N{unicipal e a sancão pelo Prefeito lVlunicip al, foi publicada no Boletim do N{unicípio n"
2.548 de 28 de junho de 201.9 a Lei Complementar n" 619, de 28 de junho de 2019, que
'Ahem a I-ni Conrylententar no 307, de 28 de noaentltro de 2006, qae Autoñ1a o Execuîiuo Muniripal ø

cont'eder, þelo þra4o de '12 (doie) anos, o se raiço de lrantporte coleliuo do Municipio e d¿í ouTras
pruaidências"',

Desta sorte, e considerando que após a inserção de uma lei no ordenamento
jur'ídico somente será possível a sua rettada mediante a declaraçào de sua
inconstitucionalidade pelo Poder Judiciátio ou mediante a sua revogação por lei posterior,
conformeprevê o capal do art.2" do Decreto-lei n" 4.657,de 4 de setembro de1.942, tem-se
que o presente Íecut:so perdeu o seu objeto.

Com efeito, não sendo possível à Càmara l\,Iunicipal de São José dos Campos
revogâr uma lei vþente por meio de um recurso que possui efeito inTerna corporis, reabrindo,
desta forma, o processo legislativo, a tutela recursal pleiteada nos autos se mosfta impossível
de set efedr.ada, pois não há como se fazer o encaminhâmento de votacão em processo
legislativo encerrado. /
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Diante do exposto, é de nosso entendimento que o presente recurso não
comportâ seguimento em razã.o da perda de seu objeto.
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E o parecer.

SãoJosé dos Campos,2 de julho de 2019

(

de Almeida

Jurídico
^qirffi,o,
AVeJsoraJuddica

J Sérgio Ricardo Sant'A.na
Consultor da Jurídica
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