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PARECER Nº 159/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 0019/18. 

Trata-se de projeto de resolução, de autoria da E. Mesa da Câmara Municipal de São 
Paulo, que possui como escopo a revogação dos seguintes diplomas normativos: (i) Resolução 
nº 5, de 15 de outubro de 1998; (ii) Resolução nº 6, de 9 de abril de 2003; e (iii) Resolução nº 
14, de 8 de dezembro de 2009. 

Sob o ponto de vista estritamente jurídico, não há nenhuma objeção apta a obstar o 
prosseguimento da tramitação do projeto, conforme passa a ser doravante exposto. 

As resoluções constituem espécie normativa expressamente prevista na Lei Orgânica 
do Município de São Paulo, conforme pode ser aferido em seu artigo 34, IV, cujo teor segue 
transcrito infra: 

Art. 34 - O Processo Legislativo compreende a elaboração de: 

(...) 

IV - resoluções. 

Doutrinariamente, o instituto foi brilhantemente definido pela melhor doutrina, fazendo-
se pertinente a transcrição dos ensinamentos do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles: 

"Resolução é a deliberação do Plenário sobre matéria de sua exclusiva competência e 
de interesse interno da Câmara, promulgada por seu presidente. Não é lei, nem simples ato 
administrativo: é deliberação político-administrativa. Obedece ao processo legislativo da 
elaboração das leis, mas não se sujeita a sanção e veto do Executivo. Presta-se à aprovação 
do Regimento Interno da Câmara; criação, transformação e extinção dos seus cargos e 
funções e fixação da respectiva remuneração; concessão de licença de vereador; organização 
dos serviços da Mesa; e regência de outras atividades internas da Câmara. Não se confunda, 
entretanto, resolução do Plenário, que é ato legislativo de caráter político-administrativo, sujeito 
ao processo legislativo para sua elaboração, com resolução da Mesa, que é mero ato 
administrativo de execução das funções deste órgão, e, como tal, restrito aos seus serviços e 
respectivo pessoal" (Meirelles, Hely Lopes, Direito Municipal Brasileiro, 17ª edição, 2013, 
Malheiros, pgs. 686/687). 

Prosseguindo, deve-se observar que, nos termos do seu artigo 39, a Lei Maior local 
remeteu ao Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo a regulamentação das 
hipóteses e matérias a serem regulamentadas por resolução do Plenário. Observe-se: 

Art. 39. O Regimento Interno da Câmara Municipal disciplinará os casos de decreto 
legislativo e de resolução. 

Isto posto, faz-se mister recorrer ao texto do Regimento Interno da Câmara Municipal 
de São Paulo para verificar se o projeto sob análise realmente dispõe sobre matéria passível 
de ser juridicamente positivada por intermédio de resolução. Nesse contexto, pertinente 
transcrever os artigos 237 e 238 do supramencionado diploma: 

Art. 237 - Projeto de resolução é a proposição destinada a regular matéria político-
administrativa da Câmara. 

Parágrafo único - Constitui matéria de projeto de resolução: 

I - assuntos de economia interna da Câmara; 
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II - perda de mandato de Vereador; 

III - destituição da Mesa ou de qualquer de seus membros; 

IV - fixação de remuneração dos Vereadores; 

V - Regimento Interno; 

VI - normas a que se refere o artigo 13, inciso I, alínea "b", itens 1 e 4. 

Art. 238 - São requisitos dos projetos: 

I - ementa de seu objetivo; 

II - conter, tão somente, a enunciação da vontade legislativa; 

III - divisão em artigos numerados, claros e concisos; 

IV - menção da revogação das disposições em contrário, quando for o caso; 

V - assinatura do autor; 

VI - justificação, com a exposição circunstanciada dos motivos de mérito que 
fundamentam a adoção da medida proposta. 

No caso sob análise, o projeto de resolução visa a revogação de três resoluções em 
vigor. A primeira, Resolução nº 5/1998, criou o "Selo Empresa Cidadã". A segunda, Resolução 
nº 6/2003, por sua vez, instituiu o "Prêmio de Cidadania Universitária Edison Tsung-Chi 
Hsueh". Por fim, a terceira, Resolução nº 14/2009, criou o "Selo Trote Legal". 

A leitura das resoluções em questão desvela que todas as etapas de 
institucionalização, julgamento e entrega dos mencionados selos e prêmio ocorriam no âmbito 
da Câmara Municipal de São Paulo, com ou sem a participação da sociedade civil. 

Assim, é certo que estas resoluções, que o projeto por ora visa revogar, foram 
instituídas com fundamento no artigo 237, I, do Regimento Interno, a saber, assuntos de 
interesse interno da Câmara Municipal de São Paulo. 

Isto posto, inequívoco que o projeto de resolução por ora analisado possui o mesmo 
fundamento normativo, havendo compatibilidade entre a matéria tratada e a espécie normativa 
escolhida. 

Além disso, é corrente o entendimento de que um "um ato jurídico só se modifica 
mediante o emprego de formas idênticas àquelas adotadas para elaborá-lo", conforme as 
valiosas lições de Bonavides acerca do princípio constitucional do paralelismo das formas. 
(Curso de Direito Constitucional, 18ª edição, Malheiros Editores, São Paulo, 2006, pág. 206). 

Das considerações supra, decorre a conclusão de que o presente projeto de resolução 
está em perfeita consonância com os parâmetros constitucionais e legais aplicáveis; e, 
especialmente, com os artigos 34, IV e 39 da Lei Orgânica do Município de São Paulo, e com 
os artigos 237 e 238 do Regimento Interno. 

A matéria deve ser submetida ao Plenário, pois, não incide na hipótese o disposto no 
art. 46, inciso X, do Regimento Interno desta Casa, aplicável apenas aos projetos de lei. 

Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE, na forma do seguinte substitutivo, formulado 
com o escopo de adaptar o texto normativo à melhor técnica legislativa, conforme o 
estabelecido pela Lei Complementar nº 95/1998. 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 0019/18. 

Revoga as Resoluções nºs 5, de 15 de outubro de 1998; 6, de 9 de abril de 2003; e 14, 
de 8 de dezembro de 2009. 

A Mesa da Câmara Municipal de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, RESOLVE: 

Art. 1º. Ficam revogadas as Resoluções nºs 5, de 15 de outubro de 1998; 6, de 9 de 
abril de 2003; e 14, de 8 de dezembro de 2009. 
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Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 20/03/2019. 

Aurélio Nomura - PSDB - Presidente 

Caio Miranda Carneiro - PSB - Relator 

Celso Jatene - PR 

Cláudio Fonseca - PPS 

Reis - PT 

Ricardo Nunes - MDB 

Rinaldi Digilio - PRB 

Rute Costa - PSD 

Sandra Tadeu - DEM 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 21/03/2019, p. 98 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


