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Referente: PLL n° 027/2022  -  Projeto de Lei do  Legislativo.

Autoria  do  projeto: Vereador  Luiz  Flavio  (Flavinho).

Assunto    do    projeto:    Disp6e    sobre    a   juntada    de    documentos    por    advogados    em    processos

administrativos  que  tramitam  no  ambito  do  Poder  Legislativo,  Administracao  Ptlblica  Direta  e  Zndireta

do  Municipio de Jacarei.

PARECER N° 84.1/2022/SAJ/RRV

Ementa:   Projeto   de   Lei   Municipal.   Disp6e   sobre   a

juntada     de     documentos     por     advogados     em

processos  administrativos  que  tramitam   no  ambito

do  Poder  Legislativo,  Administra€ao  Pdblica  Direta  e

lndireta   do   Municipio   de  Jacarei.  Art.   30,  I  e  11,   CF.

Possibilidade.

I.         DO RELAT6RIO

1.         Trata-se  de  proj.eto  de  Lei,  de  autoria  do  vereador  Flavinho,  pelo

qual  se  busca   dispor   sobre   a  juntada   de   documentos   por   advogados   em   processos

administrativos que tramitam  no ambito do  Poder Legislativo, Administrac5o  PiJblica  Direta e

lndireta do Munic/plo de Jacare/.

2.        Na   Mensagem   que   acompanha   o   texto   do   projeto,   a   autor
•\riorma  eyue  a .imer\¢ao  a  implementar  a  po//tica  pdblica  municipal  de  reconhecimento  do

mdnus pdblico do advogado.
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11.        DAFUNDAMENTA¢AO

1.         0   art.   30,    incisos   I   e   11,   da   Constituicao   Federal   autoriza   o

M:urirdrtyio a  legislar sobre assuntos de interesse local e a suplementar a legislac5o federal e

a estadual no que couber.

2.         A  mat6ria  elencada  no  presente  PLL  nao  se  encontra  no  rol  do

art. 40 da  Lei  Organica do  Municfpio -LOM,  nao sendo de iniciativa exclusiva do  Prefeito

3.         A   inten¢ao   legislativa   vai   ao   encontro   das   politicas   pdblicas

relacionadas  a  pfatica  da  advocacia  e  ao  mdnus  pdblico  que  o  advogado  possui  quando  da

apresenta¢ao de documentos digitalizados em autos  processuais.

4.         Apenas  a  titulo  de  esclarecjmento,  mdnus  pdblico  nada  mais  6

que   uma   obrigacao   imposta   por  lei,   em   atendimento   ao   Poder   Pdblico,   que   beneficia   a

coletividade, e que nao pode ser recusado, salvo exce¢6es previstas  na  pr6pria  lei.

5.        Par     certo,     o     advogado     tern     obrigacao     de     apresentar

documentacao   digitalizada   e   de   acordo   com   a   original,   certificando   a   autenticidade   das

informa¢6es prestadas e dos documentos apensados.

6.        0   presente   PLL  suplementa   a   legisla€ao  j6   existente   sobre   o

assunto, conforme Mensagem  apresentada pelo Edil.

7.        Portanto,     nao     vislumbramos,     par     o/a,     quaisquer     vicios

impeditivos para a  regular tramitacao  legislativa da  presente propositura.

in.     DAcoNCLus^o

1.         Salientando   que   n5o   cumpre   a   esta   Secretaria   de   Assuntos

Jurfdicos   a   manifesta€ao   sobre   o   m6rito   da   proposta,  j.ulgamos   que   ela   ~A~O  apresenta

impedimentos  para  tramita¢ao,  motivo  pelo  qual  entendemos  que  o  projeto  esfa' apfo a  ser

apreciado pelos Nobres Vereadores.

2.         Para  aprova¢ao  do  presente  PLL 6  necessario o  voto favoravel  da

maioria simples dos membros da Camara, em fu/"a dw/.co de d/.scussa~o a Diofafa~o.

3.        A  propositura  devera  ser  submetida  a

Prapa dos Tres Poderes,  74 -Centro -Jacarei / SP -CEP 12327
Site :  w\"r.jacarei.sp. Ieg` bT

e Justi€a.

01  Fone:  (

issao  de  Constitui€ao

955-2200
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4.         Este6 o  parecer, opinativo e naovinculante.

5.        Ao setor de proposituras, para prosseguimento.

RENATA Rill, S VIEIRA
CONSULTOR J URIDICO-LEGISLATIVO

OAB/SP N° 235.902

Jacarei,12 de maio de 2022

Acolho       o       parecer,       por      seus       pr6prios
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