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Proposição: Proposta de Emenda Constitucional nº 003/2018. 

Autor (a): Deputado Rodrigo Coelho e outros. 

Assunto: Insere a Seção II-A com o art. 122-A na Constituição Estadual, 

regulamentando a Procuradoria Geral do Município. 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a 

nobre intenção parlamentar de inserir a Seção II-A com o art. 122-A na 

Constituição Estadual, regulamentando a Procuradoria Geral do Município. 

O parecer técnico jurídico emitido pelo procurador (a) conclui 

pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa do 

projeto, abordando todos os aspectos previstos no artigo 9º do Ato 

2517/2007, da Mesa da Assembleia Legislativa, notadamente, a 

competência legislativa, a iniciativa, a espécie normativa, o quórum e o 

processo de votação, o regime de tramitação, a compatibilidade com os 

princípios e normas constitucionais federais e estaduais e regimentais e a 

técnica legislativa, inclusive concluindo pela adoção do respectivo estudo 

técnico. 

Todavia, em que pese a fundamentação jurídica exposta no 

parecer técnico, pede-se vênia para discordar de suas conclusões, posto que 

se vislumbra a inconstitucionalidade formal da matéria, por invasão da 

competência legislativa exclusiva dos Municípios para legislar sobre assuntos 

de interesse local e, consequentemente, pela infringência às disposições do 

artigo 30, inciso I, combinado com o artigo 18, ambos da Constituição 

Federal, in verbis: 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

 

Art. 18. A organização político-administrativa da República 

Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos 

termos desta Constituição. 
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De fato, o poder constituinte dos Estados-membros está limitado 

pelos princípios da Constituição da República, que lhes assegura autonomia 

com condicionantes, entre as quais se tem o respeito à organização 

autônoma dos Municípios, verificando-se, inclusive, jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal nesse sentido, conforme exposto abaixo: 

O poder constituinte dos Estados-membros está limitado pelos 

princípios da Constituição da República, que lhes assegura 

autonomia com condicionantes, entre as quais se tem o respeito à 

organização autônoma dos Municípios, também assegurada 

constitucionalmente. O art. 30, I, da Constituição da República 

outorga aos Municípios a atribuição de legislar sobre assuntos de 

interesse local. A vocação sucessória dos cargos de prefeito e vice-

prefeito põe-se no âmbito da autonomia política local, em caso de 

dupla vacância. Ao disciplinar matéria, cuja competência é 

exclusiva dos Municípios, o art. 75, § 2º, da Constituição de Goiás 

fere a autonomia desses entes, mitigando-lhes a capacidade de 

auto-organização e de autogoverno e limitando a sua autonomia 

política assegurada pela Constituição brasileira. 
1
 

Sucede que (...) o parágrafo único do art. 227 da Constituição 

estadual estabelece (...) uma vinculação orçamentária, ao dizer: 

"para o atendimento e desenvolvimento dos programas e ações 

explicitados neste artigo, o Estado e os Municípios aplicarão, 

anualmente, no mínimo, o percentual de um por cento dos seus 

respectivos orçamentos gerais". (...) interferindo no orçamento dos 

Municípios, não deixa de lhes afetar a autonomia (art. 18 da CF), 

inclusive no que concerne à aplicação de suas rendas (art. 30, III), 

sendo certo, ademais, que o art. 25 da parte permanente e o art. 

11 do ADCT exigem que os Estados se organizem, com observância 

de seus princípios, inclusive os relativos à autonomia orçamentária 

dos Municípios.2[ 

                                                 
1
 ADI 3.549, rel. min. Cármen Lúcia, j. 17-9-2007, P, DJ de 31-10-2007. 

2
 ADI 1.689, rel. min. Sydney Sanches, j. 12-3-2003, P, DJ de 2-5-2003. 
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EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL QUE CRIA CARGO EM 

COMISSÃO PARA A CHEFIA DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. 

DIVERGÊNCIA COM O PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 

AUTONOMIA MUNICIPAL. 1. É firme a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal de que não cabe à Constituição Estadual restringir 

o poder de auto-organização dos Municípios de modo a agravar os 

parâmetros limitadores previstos na Constituição Federal. 2. 

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que, na 

hipótese, não é cabível condenação em honorários advocatícios. 3. 

Agravo interno a que se nega provimento.3 

 

Desta feita, pelos motivos aqui expostos, data máxima vênia, 

cumpre opinar pelo NÃO ACOLHIMENTO do parecer técnico, tendo em 

vista a inconstitucionalidade da proposição, conforme demonstrado. 

Assembleia Legislativa, em 30 de julho de 2018. 

 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 

Subcoordenador da Setorial Legislativa 

 

 

   

 

                                                 
3
 RE 883446 AgR / SP - SÃO PAULO - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a):  Min. 

ROBERTO BARROSO - Julgamento:  26/05/2017           Órgão Julgador:  Primeira Turma 
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