
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PROCURADORIA GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

  
Proposta de Emenda à Constituição n.º: 03/2018  

Autor(a): Deputado Rodrigo Coelho  

Ementa: Insere a seção II-A com o art. 122-A na Constituição Estadual, 
regulamentando a Procuradoria Geral do Município.  

 

I – RELATÓRIO  

Trata-se da Proposta de Emenda à Constituição nº. 03/2018, de iniciativa 

do Excelentíssimo Deputado Rodrigo Coelho e outros, que visa inserir a Seção II-A, 

com a inclusão do art. 122-A, na Constituição Estadual. 

O Protocolo da proposição foi realizado no dia 10 de julho de 2018 e a 

leitura efetivada no expediente da sessão ordinária realizada no dia 11 de julho de 

2018. 

O processo foi encaminhado para manifestação da h. Mesa Diretora da 

Assembleia Legislativa, na forma do Artigo 259 do Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009 (fl. 11), que admitiu a tramitação da proposição entendendo, a priori, 

inexistir manifesta inconstitucionalidade ou vícios regimentais.  

Ato contínuo, foi elaborado o estudo de técnica legislativa, colacionado 

em fl. 14. A seguir, a proposição encaminhada a esta Procuradoria Geral para emissão 

de Parecer Técnico, nos termos do art. 120 do Regimento Interno. Nesse sentido, foi 

exarado o Parecer Técnico de fls. 20/31, nos termos do artigo 121 do Regimento, 

opinando pela “(...) constitucionalidade, admissibilidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa da Proposta de Emenda à Constituição nº 03/2018”. 

Em sentido contrário, o Sr. Subcoordenador da Setorial Legislativa 

apresentou manifestação, às fls. 34/36, opinando pelo não acolhimento do referido 

Parecer Técnico, com fundamento em suposta inconstitucionalidade formal da 

proposição, alegando violação ao art. 30, I, da Constituição Federal. 

É o relatório. 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

II.I. Da Constitucionalidade da PEC Nº 03/2018 

Como se verifica no relatório alhures, o Despacho do Ilmo. Sr. 

Subcoordenador da Setorial Legislativa opinou pela inconstitucionalidade formal do 

projeto em análise. Porém, rogamos vênia para entender em sentido diverso, 

alinhando-nos ao entendimento desenvolvido no Parecer Técnico apresentado pelo 

Douto Sr. Procurador designado, em sua integralidade. 
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Isso porque a partir da reconstrução da ordem constitucional, as 

atribuições inerentes à representação judicial e ao desempenho das atividades de 

consultoria e assessoramento jurídicos do Poder Executivo foram reservadas, em 

caráter de exclusividade, aos integrantes do quadro da Advocacia Pública, investidos 

através de concurso público de provas e títulos, na forma preconizada pelos arts. 131 

e 132 da Constituição da República. 

São, pois, os artigos acima citados, normas de organização 

administrativa que devem ser aplicadas de forma obrigatória pelos estados e 

municípios, em observância ao princípio da simetria.  

As normas de reprodução obrigatória, consoante lição do Ministro Luís 

Roberto Barroso, são:  

(...) as disposições da Carta da República que, por pré-ordenarem 

diretamente a organização dos Estados-membros, do Distrito Federal e/ou dos 

Municípios, ingressam automaticamente nas ordens jurídicas parciais 

editadas por esses entes federativos. Essa entrada pode ocorrer, seja 

pela repetição textual do texto federal, seja pelo silêncio dos 

constituintes locais – afinal, se sua absorção é compulsória, não há qualquer 

discricionariedade na sua incorporação pelo ordenamento local. (Rcl 17954 

AgR/PR/2014). (g.n.) 

Nessa linha, havendo previsão expressa (ou não) na Constituição 

Estadual, os arts. 131 e 132 da CRFB/88 são aplicáveis aos municípios, sendo 

competência do poder legiferante representativo da soberania popular decidir se a 

norma merece texto próprio na Carta Estadual. 

Portanto, com a máxima vênia, não há violação à competência municipal 

para dispor sobre normas de interesse local, visto que o quadro normativo que rege a 

advocacia pública em todos os seus níveis deve seguir o desenho previamente 

estabelecido pela Constituição Federal, conforme já decidiu de forma reiterada o 

Tribunal de Justiça deste estado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA. PREENCHIMENTO DOS CARGOS INTEGRANTES 

DA CARREIRA DA PROCURADORIA MUNICIPAL. NECESSIDADE DE 

PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. 

PRECEDENTES DO STF E DO TJES. RISCO DE DANO INVERSO. 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA ADEQUAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DE 

ILEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A atual 

sistemática constitucional estabelece que, em regra, os cargos de 

assessoramento jurídico do Poder Executivo devem ser preenchidos por 

servidores efetivos, aprovados em concurso público. A exceção se restringe 

apenas ao cargo de chefia da carreira, que é de livre nomeação. 2. Embora 

não haja no texto constitucional qualquer menção à estrutura das 

Procuradorias Jurídicas no âmbito municipal, o princípio da simetria 

torna imperiosa a observância das regras de organização administrativas 
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traçadas para os demais entes federativos. 3. Tanto o Supremo Tribunal 

Federal (ADI n.º 4261) quanto o pleno do Tribunal de Justiça do Espírito 

Santo (Representação de Inconstitucionalidade n.º 100120001654) já se 

manifestaram no sentido de ser inconstitucional o preenchimento de 

cargos de assessoramento jurídico do Poder Executivo por servidores 

comissionados. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 14129001674, 

Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 

QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/07/2013, Data da 

Publicação no Diário: 10/07/2013) (g.n.) 

Tal entendimento já foi, inclusive, pacificado pelo Tribunal Pleno do TJ-

ES, senão vejamos: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL 

QUE ATRIBUI A CARGOS EM COMISSÃO AS FUNÇÕES DE ADVOCACIA 

PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. A ADVOCACIA PÚBLICA DEVE 

SER FORMADA POR SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO 

PÚBLICO - ARTS. 131 E 132 DA CF/88 E ART. 122 DA CONST. 

ESTADUAL. PRINCÍPIO DA SIMETRIA - ART. 29 DA CF/88 E 20 DA CONST 

ESTADUAL.  AÇÃO PROCEDENTE. EFEITOS DA DECLARAÇÃO 

MODULADOS. 1. A Constituição Federal e a Estadual reservam aos 

advogados públicos o desempenho das atividades de representação, 

assessoria e consultoria jurídica e que, tais cargos serão ocupados por 

servidores previamente aprovados em concurso público. 2. Tal conclusão, 

calcada na literalidade dos textos constitucionais, é reforçada pela própria 

natureza dos cargos da advocacia pública, afinal, mais do que servidores 

públicos, os ocupantes de tais cargos são advogados e, para o pleno exercício 

de seu mister, é fundamental a preservação da isenção técnica e 

independência funcional, inerentes à advocacia, seja ela pública ou privada. 3. 

Por força do Princípio da Simetria os Municípios, ao organizarem suas 

funções administrativas e os Poderes Executivo e Legislativo, devem 

seguir o desenho previamente estabelecido pela Constituição Federal e 

Estadual, o que leva à óbvia conclusão de que a advocacia pública 

municipal deve seguir os moldes estabelecidos para a União e para o 

Estado. 4. Desta forma, vinculados à forma adotada em âmbito federal e 

estadual, os municípios do Estado do Espírito Santo, sob pena de 

inconstitucionalidade, devem atribuir as funções de representação judicial, 

consultoria e assessoria jurídica a servidores aprovados em concursos 

públicos de provas e títulos, de forma a organizar suas Procuradorias 

Municipais (...). 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade procedente. 6. Ficam 

modulados os efeitos da presente declaração de inconstitucionalidade, de 

forma que a decisão produza seus efeitos 12 (doze) meses após seu trânsito 

em julgado, mediante a aplicação analógica do disposto no art. 27 da Lei 

Federal 9.868/99. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 

100120001597, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, 

Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 21/06/2012, Data da 

Publicação no Diário: 28/06/2012) (g.n.) 

O princípio da simetria, citado reiteradamente nos julgados de ementas 

acima transcritas, traduz o dever dos estados, dos municípios e do Distrito Federal de 
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respeitar os paradigmas constitucionais relacionados à forma de organização e 

funcionamento dos entes da federação.  

Não é sem razão que o art. 1º da Constituição Estadual do Espírito Santo 

vincula, não só o Estado, mas também os seus Municípios, aos preceitos 

fundamentais previstos no diploma constitucional federal e estadual. Vejamos: 

Art. 1º O Estado do Espírito Santo e seus Municípios integram a República 

Federativa do Brasil e adotam os princípios fundamentais da Constituição 

Federal. Parágrafo único - Todo o poder emana do povo, que o exerce por 

meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição 

Federal e desta Constituição.  

O art. 18 da CRFB/88 também rege a matéria da autonomia municipal e, 

na parte final, submete seus desígnios à observância da Constituição Federal: 

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. 

Na mesma toada, o art. 14 da Constituição Estadual reitera que a 

autonomia municipal deve observar os termos das Cartas Federal e Estadual: 

Art. 14 A organização político-administrativa do Estado é constituída pela 

união dos Municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição Federal, 

desta Constituição e das leis que vierem a ser adotadas.  

Desta forma, a proposição apresentada nesta Casa de Leis somente 

seria inconstitucional se trouxesse texto que violasse as normas constitucionais que 

regem a Advocacia Pública e que são aplicáveis aos Municípios por força do Princípio 

da Simetria. Não é o caso. 

No sentido da proposição em análise, o Supremo Tribunal Federal tem 

jurisprudência remansosa. Vejamos dois precedentes de relevante valor pedagógico: 

Ementa: CONSTITUCIONAL. LEIS 10.052/2014 E 7.461/2001 DO ESTADO 

DE MATO GROSSO. ANALISTA ADMINISTRATIVO. EMISSÃO DE 

PARECERES JURÍDICOS. USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO PRIVATIVA DE 

PROCURADORES DO ESTADO. INDISSOCIABILIDADE DO EXERCÍCIO DE 

REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA JURÍDICA. NÃO 

CONFIGURAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 69 DO ADCT. 

INCONSTITUCIONALIDADE. PREVISÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO JURÍDICA 

PARA ANALISTAS ADMINISTRATIVOS. CONSTITUCIONALIDADE, DESDE 

QUE NÃO USURPEM FUNÇÕES DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E 

EXTRAJUDICIAL E DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICOS, 

CONSAGRADAS COM EXCLUSIVIDADE PARA PROCURADORES DO 

ESTADO (ART. 132 DA CF). 1. A separação das funções de representação 

judicial e consultoria jurídica em diferentes órgãos somente é permitida se já 

existente na data de promulgação da Constituição de 1988 (ADCT, art. 69). 
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Ofende a prerrogativa dos Procuradores de Estado o posterior 

desmembramento dessas atividades (CF, art. 132). Precedente: ADI 1.679, 

Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 21/11/2003. 2. É vedada a atribuição de 

atividades de representação judicial e de consultoria ou assessoramento 

jurídicos a analista administrativo da área jurídica. 3. Ação direta julgada 

parcialmente procedente. (ADI 5107, Relator(a):  Min. ALEXANDRE DE 

MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/06/2018, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 27-06-2018 PUBLIC 28-06-2018) 

 E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI 

COMPLEMENTAR 11/91, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ART. 12, 

CAPUT, E §§ 1º E 2º; ART. 13 E INCISOS I A V) - ASSESSOR JURÍDICO - 

CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - FUNÇÕES INERENTES AO 

CARGO DE PROCURADOR DO ESTADO - USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES 

PRIVATIVAS - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - MEDIDA LIMINAR 

DEFERIDA. - O desempenho das atividades de assessoramento jurídico no 

âmbito do Poder Executivo estadual traduz prerrogativa de índole 

constitucional outorgada aos Procuradores do Estado pela Carta Federal. A 

Constituição da República, em seu art. 132, operou uma inderrogável 

imputação de específica e exclusiva atividade funcional aos membros 

integrantes da Advocacia Pública do Estado, cujo processo de investidura no 

cargo que exercem depende, sempre, de prévia aprovação em concurso 

público de provas e títulos. (ADI 881 MC, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, 

Tribunal Pleno, julgado em 02/08/1993, DJ 25-04-1997 PP-15197 EMENT 

VOL-01866-02 PP-00238) 

Vê-se, portanto, que o texto apresentado no Projeto está em completa 

harmonia com os arts. 131 e 132 da CRFB/88, bem como com o art. 122 da CEES. No 

nosso entender, a PEC 03/2018 não padece de vício de constitucionalidade no seu 

aspecto formal e tampouco material. 

Ainda em relação ao aspecto da constitucionalidade material da 

proposta, cumpre breve digressão acerca do prescrito no §4º do art. 122-A da 

Proposta de Emenda à Constituição, que estabelece igualdade remuneratória aos 

integrantes das Procuradorias Gerais de Municípios e das Procuradorias Gerais das 

Câmaras de Vereadores, concedendo tratamento isonômico às duas carreiras, in 

verbis: 

§ 4º Os integrantes da Procuradoria Geral do Município e da 

Procuradoria Geral da Câmara de Vereadores são remunerados por 

iguais subsídios, em valor digno e compatível com sua importância para o 

Estado Democrático de Direito. (g.n.) 

Em uma análise perfunctória, poder-se-ia cogitar a inconstitucionalidade 

material do dispositivo aludido, por estabelecer hipótese de suposta vinculação 

remuneratória, a pretexto de instituir tratamento remuneratório isonômico entre os 

integrantes da Procuradoria Geral do Município e os integrantes da Procuradoria Geral 
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da Câmara de Vereadores, o que é vedado pelo inciso XIII do art. 37 da Constituição 

Federal, nos seguintes termos: 

Art. 37.  
[...] 
XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies 
remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (g.n.) 
 

Em que pese a imposição contida no inciso XIII do art. 37, entende-se 

que o seu alcance objetiva abarcar hipóteses nas quais há vinculação de carreiras 

dotadas de natureza e atribuições diversas, ou seja, em casos nos quais a distinção 

de tratamento remuneratório se impõe como decorrência lógica da falta de correlação 

entre os aspectos elementares das carreiras relacionadas.  

Por outra via, tratando-se de cargos com atribuições análogas ou 

interligadas, como se apresenta a situação das Procuradorias Gerais de Municípios e 

das Procuradorias Gerais das Câmaras de Vereadores, não se vislumbra óbice ao 

estabelecimento da prescrição constitucional pela igualdade de remuneração entre os 

ocupantes de tais carreiras nas classes equivalentes, tal como pretende a presente 

proposição implementar, de forma expressa e programática, no texto constitucional 

estadual. 

Por outro lado, insta advertir que a previsão de “igualdade de subsídios” 

não é cogente, ou seja, não vincula nem obriga os respectivos entes ao 

estabelecimento de igualdade remuneratória automática e imediata entre os 

integrantes da Procuradoria Geral do Município e da Procuradoria Geral da Câmara de 

Vereadores, mas expõe que os cargos que possuem atribuições assemelhadas 

merecem tratamentos análogos, justamente por necessidade de observância do 

princípio da isonomia em seu aspecto substancial. 

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal possui posicionamento 

consoante a esse entendimento. Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

94, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, aquela C. Corte afirmou a constitucionalidade 

do §3º do art. 253 da Constituição Estadual de Rondônia, que concede tratamento 

isonômico entre os integrantes das Procuradorias do Tribunal de Contas do Estado, da 

Assembleia Legislativa, e da Procuradoria do Estado, conforme se verifica no acórdão 

do julgado, in verbis: 

Tendo como parâmetro a redação original do art. 135 da CF/88, não se 

observa qualquer ofensa, pois a extensão disposta no § 3º do art. 253 não 

viola o princípio da isonomia, na medida em que os cargos da Procuradoria-

Geral da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado possuem 

atribuições assemelhadas aos cargos da Procuradoria do Estado. No mesmo 

sentido dispôs o Min. Octavio Gallotti na ADI 175: 

Ataca-se, por fim, a equiparação de vencimento, restante do § 3º do art. 56, 
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entre os integrantes das carreiras ditas especiais e os Procuradores do 

Estado.  

Reservas poder-se-iam, em tese, opor, a essa declaração de isonomia, 

quando se tratasse de vincular carreiras de formação jurídica, mas dotadas de 

natureza e atribuições diferenciadas (como as da Magistratura, do Ministério 

Público e a dos Procuradores do Estado ou da União), questão não resolvida, 

ainda, de modo definitivo, pelo Supremo Tribunal, perante a Constituição de 

1988.  

Quando, se trate, entretanto, de cargos com atribuições análogas ou 

interligadas (a ponto de a própria inicial sustentar devessem estas 

obrigatoriamente aglutinadas em uma só carreira), não vejo como se objetar à 

igualdade de remuneração, entre os seus ocupantes situados nas classes 

equivalentes”. (g.n.) 

 

Destarte, não se vislumbra a inconstitucionalidade material do teor do §4º 

do art. 122-A, nos termos propostos, tendo em vista que tal dispositivo se limita a 

instituir tratamento remuneratório isonômico, de maneira diretiva, entre aos integrantes 

de carreiras com natureza e atribuições assemelhadas. 

 

II.II. – Da impropriedade técnica do disposto no §4º do art. 122-A. 

Sugestão de Emenda à PEC. 

Insta destacar, por outro lado, que o §4º do art. 122-A menciona de forma 

equívoca a expressão subsídios como gênero dos valores pecuniários recebidos pelos 

Procuradores em contrapartida ao exercício do cargo. 

A priori, deve-se esclarecer que, antes da Reforma Administrativa de 

1998, o sistema remuneratório do servidor público era composto somente pelo sistema 

de vencimentos, sendo que, após a promulgação da Emenda Constitucional nº 19/98, 

surgiu uma nova modalidade remuneratória, qual seja, o subsídio, a partir de então 

previsto no § 4º do Art. 39 da CF/88 como “(...) parcela única, vedado o acréscimo de 

qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra 

espécie remuneratória”.  

Com efeito, desde a vigência da referida Emenda Constitucional, os 

servidores organizados em carreira puderam passar a ser remunerados mediante o 

regime de subsídio (art. 39, § 8º, da CF), fixado em parcela única, não sendo permitido 

o acréscimo de outras espécies remuneratórias. 

Por outro lado, o vencimento, nos termos definidos pelo art. 40 da Lei Nº 

8.112/90, constitui-se como “(...) a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo 

público, com valor fixado em lei”, que, segundo o art. 41 da mesma lei, poderá ser “(...) 

acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei”. 
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Assim, após a Reforma Administrativa de 1998, o regime de 

remuneração (em sentido amplo) do servidor público passou a se dividir nas 

modalidades de subsídio, constituído por uma única parcela, ou de vencimentos, 

hipótese na qual há a remuneração básica acrescida de vantagens pecuniárias. 

Observa-se que, ao se utilizar o termo subsídios, o §4º do Art. 122-A da 

proposta ora analisada poderá ocasionar interpretações equivocadas quanto ao seu 

alcance normativo, limitando o seu comando somente aos cargos vinculados a essa 

modalidade remuneratória, haja vista que alguns dos integrantes das referidas 

carreiras ainda são remunerados pela modalidade de vencimento. 

Diante dessas considerações, conclui-se que, para alcance da finalidade 

pretendida pela Proposição, deve ser alterada a terminologia utilizada no §4º do art. 

122-A, especificamente para incluir a expressão vencimento, de sorte a afastar 

potenciais dúvidas quanto ao alcance da norma, atendendo ao art. 11, inciso I, alínea 

“a”, da Lei Complementar Federal Nº 95/1998.    

         

III – CONCLUSÃO  

Tendo em vista o exposto, opina-se pela constitucionalidade, 

admissibilidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da Proposta de 

Emenda à Constituição nº 03/2018, de autoria do Excelentíssimo Senhor Deputado 

Rodrigo Coelho e outros, com adoção da seguinte emenda: 

 

Emenda n° 1 à Proposta de Emenda à Constituição nº 

03/2018: 

- O §4º do art. 122-A da Proposta de Emenda à Constituição nº 

03/2018 passa a ter a seguinte redação: 

“§ 4º Os integrantes da Procuradoria Geral do Município e da Procuradoria 

Geral da Câmara de Vereadores são remunerados por iguais vencimentos ou 

subsídios, em valor digno e compatível com sua importância para o Estado 

Democrático de Direito.” 

 

Em 31/10/2018. 

 

 
Rafael Henrique Guimarães Teixeira de Freitas 

Procurador Geral 
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