
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf
PALACIO  DA LIBERDADE

SECRETARIA  DE  ASSUNTOS  JURiDICOS

Referente:  PLL n° 069/2022  -  Projeto de Lei  do Legislativo

Autoria do projeto: Vereador Luis Flavio

Assunto:  Disp6e  sobre  a  suspensao  da  contagem  dos  prazos  em  sede  de  processos  administrativos,

processos  administrativos  disciplinares,  sindicancl.as  e  inqu6ritos  qiie  correm  perante  a  Adminjstracao

Publica   Direta,   Indireta  e   Poder   Legislativo   Municipal,   em   conformidade   ao   disposto   no   artigo   220,

"caput",  do  C6digo  de  Processo  Civil  Brasileiro.

PARECER N° 228.1/2022/SAJ/WTBM

Ementa:    Projeto   de    Lei    Municipal.   Suspensao   de

Prazos    de     Processos    Administrativos.    Art.     220,

C6digo    Processo   Civil.   Arts.   30,   I,    e    133    da    CF.

Possibilidade.

I.        DORELAT6RIO

1.        Trata-se   de   Projeto   de   Lei,   de   autoria   do   Vereador   Luis

Flavio,   pelo  qual  se  busca   instituir  a   suspensao  dos   processos  administrativos,   dos

processos  administrativos  disciplinares,  das  sindicancias  e  dos  inqu6ritos  que  correm

perante  o  Executivo  e  o  Legislativo  locals  durante  os  dias  20  de  dezembro  e  20  de

anelro.

2.       Na   Mensagem   que   acompanha   o   texto   apresentado,   o

autor informa  que a  inten€ao i  adequar os tramites  dos  processos  municipais  ao  que

esta  regulamentado  no  C6digo  de  Processo  Civil,  que  institui  periodo  de  descanso  e

f6rias aos advogados.
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11.       DA FUNDAMENTACAO

1.        0   art.   30,    inciso   I,   da   Constituic5o    Federal   autoriza   o

Municfpio legislar sobre assuntos de  interesse  local.

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

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

Prefeito

3.        A  inten€ao  legislativa  vai  ao  encontro  das  poltticas  pdblicas

relacionadas  ao  exercicio  da  Advocacia.  A  Constitui€ao  Federal,   em  seu  artigo   133,

estabelece   que   "0   advogado   6   indispensavel   a   administra¢ao   da  justi€a,   sendo

inviolavel  por seus atos e manifesta€6es no exercicio da  profissao,  nos limites da  lei."

4.       0  projeto  prop6e  o  mesmo  que ja  vigora  para  os  prazos

judiciais,  conforme o C6digo de Processo Civil:

Art.    220.Suspende-se    a    curso    do    prazo    processual    nos    dias

compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.

§ 1 a Ressalvadas as ferias individuals e os feriados instituidos par lei, os

jui'zes,  os  membros  do  Minist6rio  Pdblico,  da  Defensoria  Pdblica  e  da

Advocacia  Pdblica e os auxiliares  da Justica  exercer5o  suas  atribuic6es

durante o periodo previsto no caput .

§  2° Durante  a  suspens5o  do  prazo,  n5o  se  realizar5o  audi§ncias  nem

sess6es de julgamento.

5.        Portanto,   nao   vislumbramos   quaisquer  vicios   impeditivos

para a sua regular tramita€5o legislativa.

Ill.     DACONCLuSAO

1.        Salientando  que  n5o  cumpre  a  esta  secretaria  de  Assuntos
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impedimentos para tramita€ao, motivo pelo qual entendemos que o projeto esta apto

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 turno  dnico de discussao e

vota¢50.

3.        A    propositura    deverd    ser    submetida    a    Comissao    de

Constituicao e JustiEa.

4.        Este6 o  parecer,  opinativo e naovinculante.

5.       Ao setorde proposituras, para prosseguimento.

WAGNER `rAPEU  BACCARo MARQU

:.,lil

21  de novembro de 2022
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