PARECER Nº 063/2006
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 12/06

RELATÓRIO
O Projeto de Resolução em pauta, de autoria do Sr. Vereador João Rio Zampronio
Villarino, que “Altera redação do Artigo 13 da Resolução 113/1991 – Regimento
Interno da Câmara Municipal, que trata do mandato da Mesa Diretora” foi
encaminhado a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para elaboração
do competente Parecer.
O presente Projeto tem como finalidade a possibilidade de reeleição dos membros
da Mesa Diretora para mandato na eleição imediatamente subseqüente na mesma
Legislatura.
A Mesa Diretora é um órgão colegiado, incumbido de dirigir os trabalhos da
Câmara Municipal, sendo que os resultados negativos ou positivos decorrem,
diretamente, da habilidade com que seus membros gerem a administração do
Legislativo Municipal. Se uma determinada Mesa Diretora realiza um bom trabalho
na administração camarária, não se vê obstáculo algum em reconduzi-la dentro da
mesma legislatura.
A eleição dos membros da Mesa Diretora é feita de forma democrática,
possibilitando aquele que desejar concorrer a um cargo fazê-lo sem impedimento
algum, cabendo que a decisão final será aos próprios edis, que através de processo
de votação próprio, elegerá, dentre os pretendentes, os membros que comporão a
futura mesa.
O doutrinador Alexandre de Moraes em sua obra Constituição do Brasil Interpretada,
5ª edição, Editora Atlas, ano 2.005, página 1095, nos ensina que:
“As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal serão eleitas,
respectivamente, pelos deputados federais e senadores da República, para
mandato de dois anos, vedando-se a recondução para o mesmo cargo na eleição
imediatamente subseqüente. Apesar da clareza constitucional, o Congresso Nacional
interpretou-a no sentido de somente existir vedação à recondução para o mesmo
cargo na eleição subseqüente dentro da mesma legislatura; por conseguinte, permitiu
a recondução imediata, em diversas legislaturas. Observe ainda que a presente
regra – que veda a recondução dos membros das Mesas das Casas Legislativas
federais para os mesmos cargos na eleição imediatamente subseqüente – não é de
reprodução obrigatória nas Constituições Estaduais, que poderão, sem qualquer
afronta ao texto magno, estabelecer regras diversas, inclusive com a possibilidade de
reeleição. De igual maneira, as Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios
poderão dispor sobre a composição, eleição e possibilidade de reeleição de suas
mesas diretoras” (Grifo nosso).

Isso significa, portanto, que as Constituições estaduais e as Leis Orgânicas dos
Municípios – tratando-se de eleição para as Mesas Diretoras das respectivas
Assembléias Legislativas e Câmara Municipais – podem autorizar, legitimamente,
a recondução dos parlamentares locais ao mesmo cargo, ainda que para
o exercício em período imediatamente subseqüente. Esse entendimento
jurisprudencial da Suprema Corte, que privilegia a liberdade decisória das unidades
federais em matéria de opção política e de exercício do respectivo poder normativo,
encontra suporte na autonomia constitucional dos Estados Membros e dos
Municípios.
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal diz: “A norma do §4º do artigo 57 da
Constituição Federal que, cuidando da eleição das Mesas das Casas Legislativas
federais, veda a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente
subseqüente, não é de reprodução obrigatória nas Constituições dos Estadosmembros, porque não se constitui num princípio constitucional estabelecido” (RTJ
163/52).
Devemos ressaltar que os Ministros Octávio Gallotti, Moreira Alves, Celso de Mello,
Maurício Corrêa também seguem esta linha de raciocínio, manifestando nesse
sentido decisões proferidas no Supremo Tribunal Federal.
É oportuno transcrever alguns julgados:
“Não posso deixar de considerar, no entanto, na analise deste pedido, a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, por mais de uma vez, já enfatizou
a inaplicabilidade, aos Estados-membros e aos Municípios, da cláusula final
inscrita no artigo 57, §4º, da Constituição da República ... Isso significa, portanto,
que as Constituições estaduais e as Leis Orgânicas dos Municípios - tratandose de eleição para as Mesas Diretoras das respectivas Assembléias Legislativas
e Câmara s Municipais – podem autorizar, legitimamente, a recondução dos
parlamentares locais ao mesmo cargo, ainda que para o exercício em período
imediatamente subseqüente. Esse entendimento jurisprudencial da Suprema
Corte – que privilegia a liberdade decisória das unidades federais em matéria de
opção política e de exercício do respectivo poder normativo – encontra suporte na
autonomia constitucional dos Estados – membros e dos Municípios, a quem a Carta
da República – em cláusula revestida de inquestionável coeficiente de federalidade
(art. 25 e arts. 29/30) – atribuiu a regência de temas que se incluem, tipicamente,
na esfera de interesses próprios das coletividades regionais e locais. Na realidade,
a jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, reiterando orientação
firmada sob a égide da Carta Política de 1969 (RTJ 119/964), tem proclamado que
a norma inscrita no artigo 57, §4º, da Constituição Federal – no ponto em que esta
veda a recondução, nas eleições imediatamente subseqüentes, para o mesmo cargo
na Mesa Diretora das Casas do Congresso Nacional – não veicula princípio essencial
a quem devam obediência as demais unidades da Federação, não se revelando,
por isso mesmo, tal cláusula, suscetível de reprodução obrigatória nos estatutos
fundamentais dos Estados-membros e Municípios (ADI nº 793 – RO, Rel.Min. Carlos
Velloso – ADI nº 1.528 – AP, Rel. Min. Octávio Gallotti – Pet nº 1.653 – MG, Rel. Min.
Celso de Mello)”

No mesmo sentido:
“A norma do §4º do artigo 57 da CF que, cuidando da eleição das Mesas das
Casas Legislativas federais, veda a recondução para o mesmo cargo na eleição
imediatamente subseqüente, não é de reprodução obrigatória nas Constituições dos
Estados-membros, porque não se constitui num princípio constitucional estabelecido”
(RTJ 163/52).

E também:
“Indeferida a suspensão de eficácia de norma constante de emenda à Constituição
do Estado do Amapá, que permite a reeleição dos membros da Mesa Diretora da
Assembléia Legislativa. Afastando, por maioria de votos, a incidência da parte
final do artigo 25, caput, da CF (‘Os Estados organizam-se e regem-se pelas
Constituições e leis que adotarem, observando os princípios desta Constituição’), o
Tribunal entendeu que a regra do artigo 57, +4º, da CF – que prevê a eleição das
Mesas da Câmara e do Senado ‘para mandato de dois anos, vedada a recondução
para o mesmo cargo na eleição imediatamente subseqüente’ – não se impõe, ao
primeiro exame, à observância obrigatória dos Estados-membros. Considerou-se,
ademais, que o deferimento cautelar inverteria o risco apontado pelo autor da ação
direta (Partido da Frente Liberal). Precedentes citados: Rp 1245-RN (RTJ119/964)”

Ademais, importante salientar que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da
nossa Constituição Federal a que compete julgar as causas em que esteja em
jogo uma alegada violação da Constituição Federal. Se posicionam favorável à
possibilidade de reeleição dos membros da mesa diretora das Casa Legislativas
Estaduais e Municipais na eleição imediatamente subsequente, como no caso em
pauta mantendo a proibição de reeleição dos membros da mesa diretora apenas
para a Casa Legislativa Federal.
Esse é o entendimento do STF, na qual devemos nos fundamentar e seguir.
Portanto, após analisarmos todos os aspectos que nos compete, levando-se em
conta o parecer técnico elaborado pela Assessoria Jurídica, manifestamos nosso
voto favorável à aprovação do Projeto de Resolução Nº 12/2006, reservando ao
Plenário a decisão final.
Sala das Comissões, 22 de novembro de 2006.

MÁRCIA REGINA ALE DEPERON
Vice-Presidente e Relatora
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A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, reunindo seus membros, nesta
data, para apreciar o Projeto de Resolução em questão, após ouvir os argumentos
da nobre Vereadora Relatora e, tendo em vista o Parecer Favorável da Assessoria
Jurídica, conclui pela constitucionalidade e legalidade da matéria, fazendo do
competente Relatório o seu Parecer.
Esta Comissão emite PARECER FAVORÁVEL ao Projeto de Resolução Nº 12/
2006, reservando ao Plenário a decisão final.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2006.

RAFAEL GUSTAVO CARDOSO FERREIRA
Presidente

MÁRCIA REGINA ALE DEPERON
Vice-Presidente e Relatora

SANDRA MARIA BONAN RENÓFIO
Secretária

