
 

 
 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0807190-30.2020.8.10.0000 – SÃO LUÍS  
 

 
 

Relator: Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto 
Requerente: Prefeito do Município de Imperatriz 
Procurador(a): Alessandra Belfort Braga 
Requerida: Câmara de Vereadores do Município de Imperatriz 
  

DECISÃO 

  

Trata-se de tutela de urgência incidental formulada pelo Sr. Francisco de Assis Andrade

Ramos objetivando sustar a tramitação do projeto de Lei ordinária municipal nº 1.843/2020, até que haja

pronunciamento definitivo do Poder Judiciário a respeito do tema na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

Sustenta o requerente, em sua inicial de ID nº 7700118, que: 

a) No decorrer da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) que objetiva a

declaração de inconstitucionalidade do Decreto Legislativo nº 28/2020, a Câmara Municipal de Imperatriz/MA, por meio

do Ofício nº 220/2020, datado de 13/08/2020, encaminhou ao Chefe do Executivo local o projeto de Lei ordinária

municipal nº 1.843/2020, assinado pelo vereador-presidente daquela Casa de Leis, com a ausência, ressalte-se, do

respectivo processo legislativo, que, segundo seu preâmbulo, “Revoga a Lei Ordinária nº 1.703/2017 – que ‘Institui o

Estacionamento Rotativo no Município de Imperatriz’”; 

b) O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no bojo da presente Ação Declaratória de

Inconstitucionalidade, determinou a imediata suspensão da eficácia do Decreto Legislativo nº 28/2020 e dando de

ombros às regras de processo legislativo e à decisão do egrégio Tribunal estadual, a Casa de Leis edita, ao seu talante

e iniciativa, projeto de Lei ordinária municipal nº 1.843/2020, com escopo de revogar a Lei ordinária municipal nº

1.703/2017; 

c) A Procuradoria Geral do Município, nos termos do art. 22, da Lei municipal nº 1.235/2007,

na forma da Lei complementar municipal nº 001/2016, com escopo de subsidiar a tomada de decisão do Prefeito, firme

na jurisprudência uníssona dos Tribunais pátrios e amparada, inclusive, pela r. decisão proferida por Vossa Excelência

no presente feito, prontamente emitiu parecer pelo veto total ao projeto de Lei ordinária municipal nº 1.843/2020, ante

sua inconstitucionalidade, e também, contrariedade ao interesse público; 

d) Considerando que uma vez vetado o referido projeto de Lei, este retornará à Câmara

Municipal, onde o veto poderá ser rejeitado e o projeto promulgado, passando, definitivamente, a ser executado como

Lei, não restou alternativa senão ingressar com o presente pedido visando impedir a continuidade do projeto de Lei

ordinária municipal nº 1.843/2020, até que haja pronunciamento definitivo do Poder Judiciário a respeito do tema. 

e) Requer a sustar a tramitação do projeto de Lei ordinária municipal nº 1.843/2020, até que

haja pronunciamento definitivo do Poder Judiciário a respeito do tema na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

É o relatório. Decido.  
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O pedido de tutela de urgência incidental não ultrapassa o juízo de admissibilidade e não

merece ser conhecido, em virtude da ausência de adequação, eis que excede o limite objetivo da presente lide.
 

A presente lide objetiva a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Legislativo nº

28/2020, editado pela Câmara de Vereadores do Município de Imperatriz, que sustou os efeitos do Decreto nº 26, de 17

de julho de 2018, que regulamentou a Lei Municipal nº 1.703, de 08 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a instituição

do estacionamento rotativo, diretamente ou sob regime de concessão, o serviço público de estacionamento de veículos

automotores de passageiros ou cargas, em logradouros públicos e em áreas pertencentes ao âmbito do Município de

Imperatriz.
 

Lado outro, a presente tutela de urgência incidental objetiva sustar a tramitação do projeto de

Lei ordinária municipal nº 1.843/2020 que revoga a Lei Municipal nº 1.703, de 08 de janeiro de 2017, que dispõe sobre 

a instituição do estacionamento rotativo, diretamente ou sob regime de concessão, o serviço público de estacionamento

de veículos automotores de passageiros ou cargas, em logradouros públicos e em áreas pertencentes ao âmbito do

Município de Imperatriz.
 

Ainda que ambos, Decreto legislativo e Projeto de Lei, derivam do mesmo ato administrativo -

lei anterior regulada por decreto regulamentar -, a petição aqui analisada tem outro desiderato, sob pena de causar

tumulto processual e causaria até uma emenda implícita do pedido inicial, tratando-se de um processamento anômalo.
 

Posto isso, não conheço o presente pedido em razão da ausência de adequação, que por sua

vez equivale em ausência de interesse processual.
 

Intimem-se. Publique-se.
 

Após, retornem-me imediatamente os autos conclusos.
 

São Luís/MA, data da assinatura eletrônica.
 

  
 

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO 
 

Relator
 

A8
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