
CAMARA MUNICIPAL DE JACARHf - SP
PALACIO DA LIBERDADE

COMUNICADO N° 20/2019

Substitutivo ao Projeto de Lei do Leqislativo n° 73/2019

Por  ordem  do  Presidente  desta  Camara  Municipal,  Vereador

Abner  de  Madureira,  COMUNICAMOS  aes  Senhores  Vereadores,  para  ciencia  e  controle,

que  nesta  data,  em  decorfencia  de  parecer contrario  da  Consultoria  Juridica  do  Legislativo

(c6pia  anexa)  e  tendo  em  vista  disposig6es  contidas  nos  artigos  45  e  88  do  Regimento

lntemo  (Resolugao  n°  642/2005,  de  29  de  setembro  de 2005),  foi ARQUIVAD0  o  seguinte

substitutivo:

-Substitutivo  ao  Projeto  de  Lei  do  Legislativo  n°  73/2019,  de  28/08/2019,  de  autoria  dos

Vereadores S6nia  Patas da Amizade e Paulinho do  Esporte, que "impede a  nomeagao,  pela

Camara  Municipal de Jacarei,  de pessoas condenadas pela  Lei  Federal n°  11.340/2006".

Caso Vossas Senhorias nao concordem com o arquivamento,

podera  ser  apresentado,  no  prazo  de  5  dias  titeis  contados  do  recebimento  da  presente

notificagao,    requerimento    proposto    pela    maioria    absoluta    dos    membros    da    Camara

solicitando   o   desarquivamento   do   substitutivo   e   sua   automatica   tramitacao,   conforme

disposto no referido artigo de nosso Regimento lnterno.

Sendo o que se nos cumpria, subscrevemos com os protestos

de respeito e apreeo.

Camara Municipal de Jacarei,  9 de outubro de 2019.

Setor de Proposituras
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CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf -
PALACI0 DA LIBERDADE

SUBSTITUTIVO     W4'   OL

ao   Proieto   de   Lei   do   Leqislativo    n°   73.   de

20.09.2019.  de autoria  da  Vereadora  S6nia  Patas

da   Amlzade.   Cue   "Impede   a   nomea§ao,   pela

Camara    Municipal    de    Jacarei,    de    pessoas

condenadas pela Lei Federal n° 11.340/2006.

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREl,  USANDO

DAS   ATRIBUIQOES   QUE   LHE   SAO   CONFERIDAS

POR  LEI,   FAZ  SABER  QUE  A  CAMARA  MUNICIPAL

APROVOU    E    ELE    SANCIONA    E    PROMULGA    A

SEGUINTE  LEI:

Athv+ftybe
h fl )ll

Art.   1°   Fica   impedida  a   nomeagao,   no  ambito  da

Camara  Municipal  de  Jacarei,  para  todos  os  cargos  de  provimento  efetivo  ou  em

comissao, de pessoas que tenham sido condenadas nas condig6es prevjstas na  Lei

Federal  N° 11.340, de 7 de agosto de 2006 -Lei Maria da Penha.

Pafagrafo   i]nico:   A   vedagao   estabelecida   neste

artigo,  inicia-se  a  partir da  senten?a  condenat6ria  e  permanece  ate  o  cumprimento

integral da pena aplicada.

Art.  2°  Os  servidores  efetivos  ou  em  comissao  que

incorrerem  nesse  delito,  estarao  passivos  de  exoneragao,  a  partir  do  tfansito  em

julgado do processo criminal.
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de 2021.

CAMARA MUNlclpAL Dn TACAR
PALACIO DA LIBERDADE

Art.3°  Esta  lei entra em  vigor a  partir de  1° d

Camara Municipal de Jacarei, 24 de setembro de 2019.

(S6nia Patas da Amizade)
Vereadora - Lider do PSB

AUTORA:  VEREADORA  S6NIA  PATAS  DA  AMIZADE  E  VERADOR  PAULINHO

DO ESPORTE.
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CAMARA MUNICIPAL DH JACAREi
PALACIO DA LIBERDADE

Substitutivo - Proieto de Lei -

Impede a nomeac5o, pela Camara Municipal de Jacarei, de pessoas

condenadas pela Lei Federal n° 11.340/2006.

JUSTIFICATIVA

No    presente    Substitutivo,    alem    de    mantermos    a

justificativa original do projeto,  acrescentamos  novas providencias que se mostraram

necessarias durante a sua discussao.

Entendemos   que   o   prazo   fixado   anteriormente   nao

seria  o mais adequado,  desta forma  realizamos  modificag6es que acreditamos ser a

mais  pertinente.

Certos         da         aprovagao         desta         propositura,

antecipadamente agradecemos a atengao dos Senhores Vereadores.

Camara Municipal de Jacarei, 24 de setembro de 2019.

tt;5##:kiNDE
Vereadora - PSB
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAR
PALACIO DA LIBERDADE

PRO]ETO DE LEI DO LEGISLTIVO N° 73, DE 28.08,2019.

ASSUNTO:  SUBSTITUTIVO  AO  PRO]ETO  DE  LEI  -  IMPEDE A  NOMEACAO,  PELA  CAMARA

MUNICIPAL DE ]ACAREi, DE PESSOAS CONDENADAS PELA LEI FEDERAL N° 11.340/2006 -

LEI MARIA DA PENHA.

AUTORIA: VEREADORES SRA. SONIA PATAS DA AMIZADE E SR. PAULINHO DO ESPOR:TE.

PARECER N° 316 -RRV -SAI -10/2019

I-           RELAT6RIO

Trata-se de Swbstjtwfr`vo ao Projeto de Lei, de autoria dos Nobres Vereadores Src!. S6n[.cz

e Sr.  Paulinho, que impede a  nomeagiio, pela  Camara Municipal  de ]acarei, de pessoas

condenadas pela Lei Federal n° 11.340/2006 -Lei Maria da Penha.

Acompanhando o referido Substl'futivo, segue justificativa que embasou a iniciativa dos

Vereadores,  cujo  chiecivo  6.  em  apartada  s{ntese.  acrescer  novas  providencias  que  se

mostram necess&rias durante a sua discussGo.

0 presente Swbstitwci'vo foi remetido a essa Secrefcrri.a para estudo juridico.

E a sintese do necessdrio. Passamos a andlise e manifestaFifo.

11 - FUNDAMENTACAO

A    mat6ria    em    destaque    na    respeifavel    proposi.twra    substr`twtl.va,    no    nosso

entendimento,

prosseguimento. Senao vejamos.

encontra 6bice constitucional e legal que impede o seu

.:.:!\
1



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACA
PALACIO DA LIBERDADE

Quanto ao disposto no paragrafo tinico, do artigo 1°, com "

rtfr dfl sentenca coridemt6ria", enfendemos que referido dispositivo fere o

Principio  Constitucional  do  Estado  de  lnocencia.  citado  no  a\rtigo  5°.  inctso  lNll,  da

Constituigao Federal, que assim estabelece:

"CF/88, Art 5°, LVII - ningu6m serd considerado culpado ate o transito em julgado

de sentenFa penal condenat6ria,. ''.

F\e[erido  Principio  Constitucional  gaTaLTite  A  pessoa  aLcusada  urn "ndo  julgamento

prgivfo", al6m de urn devido processo legal a ser observado pelos julgadores.

A  Suprema  Colte  Constitucional  ja  decidiu  em  2014,  no  Recurso  Extraordinirio  nD

591054, que originou o Tema de Repercussao Geral n°  129, que  "fl exfstGi]cid de fmu6ritos

policiais ou de ac6es penais sem transito  em _iulgado nao pode ser considerada  como
maus antecedentes Dara fins de dosimetria da I)ena.''.

Ora,  se  os  inqu6ritos  policiais  e  ag6es  penais  nao  transitadas  em  julgado  nao  sao

considerados maus antecedentes para majoragao da pena no processo criminal, nfio 17oderd

a ser pal.a ulna -prt`racao  de dJreLtos civis.I  coma  6  a  case  lmpostQ qqul  nq |lreseT\te

Substitutivo (se na_a_node o mais. nao Bode o menos1.

A "prJ.vaffio" de titularizar urn cargo priblico nessa Casa Legislativa por ser condenado

pela  Lei  Maria  da  Penha  vai  na  contramao  dos  ditames  constitucionais  e  entendimentos

jurisprudenciais superiores, como supramencionado.



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACA
PALACIO DA LIBERDADE

]a   o   artigo   2°   da  praposrturci  s:ubscitwci.vfl   encontra-se  eivado   d iFfflrffldrj
inj.ci'affvtr,  ja  que  as  hip6teses  de  demissao  de  servidores  ptiblicos  estao  arroladas  na  Lei

Complemeutar Mun±ctpal n° 13|93 ~ Estatwto dos Servidores Ptiblicos do Munici`pio de ]acarel'

rar££gos 67 c 240J, e somente podera ser deflagrada pelo Chefe do Executivo Local, consoante

o  disposto  no  artigo  40,  inciso  11,  da  Lei  Onganica  do  Municipio,  Dor se fratrr de rcofme

iuridico de servidQ_res n_tiblicos.,

``Artigo 40 - Sao de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham sobre:

11          -           servidores ptiblicos, seu regime juridico. provimento de

cargos, estabilidade, aposentadoria e vencimentos;". (g.n.).

AI6m  disso,  referido  artigo  20  possui  vicfo  materrd/  ao  contrariar  o  Estatuto  dos

Servidores  (LC n° 13/93,  arfigos 228 c segur`rites)  e  a  Constitui¢o  Republicana  (crrtigo  5°,

incisos LIV e LV - devido processo legal, contradit6rio  e ampla  defesdy, quando preve,

aindr que imp/fcftomente, a demissao automatica do servidor ap6s o transito em julgado do

processo criminal a que responde, sem o devido processo legal administrativo.

5titutivo aDresentando encontra-se eivado de vicios insandvei,

r tramitacao leaislativa.

Ill - CONCLUSAO

Posto isto, e tendo em vista todo o acima exposto, eJltendemos. g±m]L que a presente

propositura  substitutiva  nao  poderd  prosseguir.  devendo  ser  ARQUIVADA,  TLos  teTmos

regimentals.



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACA
PALACIO  DA LIBERDADE

Mas, caso n6o seja €sse a enferidimento cla Vereanfa, que se submeta, c

rfnfco de disciissfu e votoodo.  necessitando, para a  sua aprovagao,

r77qlor7a f777]pJes das mem4ros dr afroam Afur]lczpflJ. mos termos do artigo 112, parigraro

1°,  125,  paragrafos  1°  e  2°,  e  122,  paragrafo  1°, £]QQQ5 do  Regimento  lnterno  da  Camara

Municipal.

Antes, por6m, deve ser objeto de analise da Comiss5o Permanente de Constituicao

e Justica.

Sem mais para o momento, 6 este o nosso entendimento, sub censura.

Jacarei, 01 de outubro de 2019.

Renata Ramos Vieira

Consultor |uridico-Legislativo

OAB/SP n° 235.902



CAMARA  IVIUNICIPAL  DE  JACA

PALACIO DA LIBERDADE
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURiDICO

Projeto de Lei do Legislativo n° 073/2019

Emerifa..  Substitutivo ao  Projeto de  Lei de

iniciativa  pariamentar que  disp6e  sobre  o

impedimento  a  nomeagao,   no  ambito  da

Camara  Municipal de Jacaref ,  de  pessoas

condenadas  pela  Lei  n°  11.340/2006,  nos

termos     em     que     especifica.     Parecer

parcialmente    avalizado.    Impossibilidade.

Inconstitucionalidade. Arquivamento.

DESPACHO

ADrovo  Darcialmente  o  parecer de  n°  316  -RRV -

SAJ -10rao19 (fls.  26re9) pelos fundamentos adiante expostos.

Com   efeito   a   proposta   acess6ria   viola   preceitos

constitucionais especificos e concretos, tais como a presungao de inocencia,

bern  como  o  ato  juridico   perfeito,   motivos   pelos  quais   ha  flagrante  vicio

material  de inconstitucionalidade.

Desta    forma,     por    tais    motivos,    recomendo    o

ARQUIVAMENTO  da  propositura conforme disposto pelo artigo 45,  capufJ,  e

artigo 88,  inciso  1112,  ambos do  Regimento  lnterno.

I Art. 45. 0 projeto que for rejeitado por receber parecer contfario de todas as Comiss6es a

ele pertinentes ou pelos motivos previstos no artigo 88 deste Regimento lntemo, devefa ser
arquivado mediante despacho do Presidente da Camara, salvo requerimento proposto pela
maioria absoluta dos membros da Camara solicitando o seu desarquivamento, promovendo
sua automatica tramitag5o.
2 Art. 88. A Presidencia arquivara qualquer proposi?ao:
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No    tocante    ao    entendimento    esposado    pela    i.

parecerista,   de   que   o   tema   em   apre?o   seria   de   iniciativa   exclusiva   do

Prefeito,  divirjo  de tal  entendimento a  vista  do  quanto  debatido  nos  autos  da

Agao  Direta  de  lnconstitucionalidade  n°  2268897-38.2018.8.26.0000,  ainda

sem  entendimento  pacifico  e  com  votagao  manifestamente  divergente  no

ambito do 6rgao especial.

Ill  ~  manifestamente  ilegal,  inconstitucional  ou  anti-regimental,  quando assim  se manifestar
a  Consultoria  Juridica  e  a  criterjo  do  Presjdente,  ap6s  a  aprovagao  ou  nao  do  parecer
juridico.
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CAMARA MUNICIPAL DE JACA
PALACIO DA LIBERDADE

Projeto de Lei do Legislativo n° 73, de 28/08/2019.

Impede  a  nomeagao,  pela  Camara  Municipal  de Jacarei,  de  pessoas

Lei  Federal  n°  11.340/2006.

Autores: Vereadores S6nia Patas da Amizade e Paulinho do Esporte.

Substitutivo n° o|

Autores: Vereadores S6nia Patas da Amizade e Paulinho do Esporfe.

DESPACH0 DA PRESIDENCIA DA CAMARA

PELO ARQUIVAIVIENTO DO SUBSTITUTIVO

condenadas  pela

Nos termos do  artigo 88 da  Resolugao  n° 642/2005 - Regimento

lnterno  desta  Casa  Legislativa,  com  fundamento  no parecer juridico constante as folhas

antecedentes  dos   autos,   decido   pelo   arquivamento  do   substitutivo  discriminado  em

epigrafe  e  determino  ao  Setor  de  Proposituras  que,  na  forma  regimental,   proceda  a

necessaria comunicagao do ora decidido ao autor.

Camara Municipal de Jacarei,  2 de outubro de 2019,

Auethwljff7+
ABNER DE MADUREIRA

Presidente
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