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PARECER TÉCNICO-JURÍDICO 

Proposição: Projeto de Lei nº 771/2019. 

Autor (a): Deputado Doutor Hércules. 

Assunto: Dispõe sobre a obrigação dos municípios litorâneos 

construírem passarelas de acesso para cadeirantes e pessoas com 

necessidades especiais, em todas as praias do Estado. 

1. RELATÓRIO 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se 

a nobre intenção parlamentar de dispor sobre a obrigação dos municípios 

litorâneos construírem passarelas de acesso para cadeirantes e pessoas 

com necessidades especiais, em todas as praias do Estado.  

A proposição foi protocolada na Assembleia Legislativa em 

12.09.2019 e lida no expediente da sessão ordinária do dia 16.09.2019, 

oportunidade recebeu despacho denegatório da Presidência, nos termos do 

artigo 23, inciso II, alínea “c”, combinado com o artigo 143, inciso VIII, do 

Regimento Interno, mediante o qual inadmitiu sua tramitação, por considerá-la 

manifestamente inconstitucional, por infringência aos artigos 63, parágrafo 

único, incisos III e VI, e 91, inciso I, da Constituição Estadual. 

Após recurso interposto pelo Autor e ter sido registrada, a matéria 

foi distribuída a esta Procuradoria para elaboração de parecer técnico, nos 

termos do artigo 121 do Regimento Interno. 

É o relatório.  

 2. FUNDAMENTAÇÃO 

Pela descrição da proposição, verifica-se a intenção de dispor 

sobre a obrigatoriedade dos municípios litorâneos construírem passarelas 

de acesso para cadeirantes e pessoas com necessidades especiais, em 

todas as praias do Estado. 
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No projeto ainda se estabelece penalidades ao gestor da 

Administração Pública Municipal pelo descumprimento da obrigação de 

construir, nas praias do respectivo Município, as referidas passarelas de 

acesso para os cadeirantes e para as pessoas com necessidades 

especiais. 

Em que pese a nobre intenção parlamentar, verifica-se, data 

vênia, a ocorrência de inconstitucionalidade formal da propositura, por 

invasão da competência exclusiva dos Municípios para legislar sobre 

assuntos de interesse local, e, ainda, de instituir e arrecadar os tributos 

de sua competência, bem como aplicar suas rendas e, 

consequentemente, pela infringência ao artigo 30, incisos I e III, da 

Constituição Federal. 

De fato, conforme a assinalado na descrição do projeto, 

cumpre evidenciar que a matéria nele tratada se enquadra dentre 

aquelas de competência privativa dos Municípios para legislar sobre 

assuntos de interesse local, e, ainda, de instituir e arrecadar os tributos 

de sua competência, bem como aplicar suas rendas, dentro de sua 

autonomia política-administrativa constitucional, conforme previsto no 

artigo 30, incisos I e III, combinado com o artigo 18, todos da 

Constituição Federal, in verbis:  

Art. 30. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

(...) 

III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem 

como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de 

prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em 

lei; 

(...) 

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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O Supremo Tribunal Federal 1  já se pronunciou sobre a 

inviabilidade do Estado-membro impor ao Município a destinação de 

recursos e rendas que a este pertencem por direito próprio, promovendo 

a ingerência estadual indevida em tema de exclusivo interesse do 

Município, conforme se observa, a título de exemplo, no seguinte 

acórdão, in verbis: 

E M E N T A: LEI ESTADUAL QUE DETERMINA QUE OS 

MUNICÍPIOS DEVERÃO APLICAR, DIRETAMENTE, NAS ÁREAS 

INDÍGENAS LOCALIZADAS EM SEUS RESPECTIVOS 

TERRITÓRIOS, PARCELA (50%) DO ICMS A ELES 

DISTRIBUÍDA - TRANSGRESSÃO À CLÁUSULA 

CONSTITUCIONAL DA NÃO-AFETAÇÃO DA RECEITA ORIUNDA 

DE IMPOSTOS (CF, ART. 167, IV) E AO POSTULADO DA 

AUTONOMIA MUNICIPAL (CF, ART. 30, III) - VEDAÇÃO 

CONSTITUCIONAL QUE IMPEDE, RESSALVADAS AS 

EXCEÇÕES PREVISTAS NA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO, A 

VINCULAÇÃO, A ÓRGÃO, FUNDO OU DESPESA, DO PRODUTO 

DA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS - INVIABILIDADE DE O 

ESTADO-MEMBRO IMPOR, AO MUNICÍPIO, A 

DESTINAÇÃO DE RECURSOS E RENDAS QUE A ESTE 

PERTENCEM POR DIREITO PRÓPRIO - INGERÊNCIA 

ESTADUAL INDEVIDA EM TEMA DE EXCLUSIVO 

INTERESSE DO MUNICÍPIO - DOUTRINA - PRECEDENTES - 

PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - CONFIGURAÇÃO DO 

"PERICULUM IN MORA" - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.    

(destacou-se) 

Portanto, em sede de competência municipal autônoma, é 

forçoso concluir que o Estado-membro não detém competência para 

legislar sobre a matéria em enfoque, pois, neste caso, restaria 

caracterizada a invasão desta competência legislativa dos Municípios e 

desrespeitada sua autonomia política administrativa constitucional, 

acarretando, por consequência, a infringência dos dispositivos 

constitucionais retro citados. 

                                                           
1 ADI 2355 MC / PR – PARANÁ MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Relator 
(a):  Min. CELSO DE MELLO Julgamento:  19/06/2002           Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 
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Ad argumentandum tantum, ainda que considerada superada 

a tese de invasão da competência municipal para legislar sobre assuntos 

de interesse local, e, ainda, de instituir e arrecadar os tributos de sua 

competência, bem como aplicar suas rendas, entende-se, S.M.J., que 

restaria configurada a inconstitucionalidade formal subjetiva, conforme 

Jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal. 

Com efeito, em que pese que as hipóteses de limitação da 

iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus clausus, no artigo 61 

da Constituição Federal (matérias relativas à organização e ao 

funcionamento da Administração Pública), cabendo assim interpretá-las 

restritivamente, conforme Jurisprudência do Supremo Tribunal de 

Federal2, verifica-se também Jurisprudência no sentido de que compete 

ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na 

execução de obras e na gestão de contratos de serviços públicos, sob 

pena de abalar a denominada reserva de administração e macular o 

Princípio da Separação dos Poderes, previsto no artigo 2º da mencionada 

Carta Federal.  

Nesse sentido, cumpre trazer a colação, dentre outros, o 

recente julgado do Supremo Tribunal Federal3, in verbis:  

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO 

DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 5.127/2015. 

MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. OBRIGATORIEDADE DE 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE 

TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. PROCESSO 

LEGISLATIVO. INICIATIVA PRIVATIVA. PODER EXECUTIVO. 

SERVIÇOS PÚBLICOS. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou 

orientação no sentido de que compete ao Chefe do Poder 

Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de 

contratos de concessão de serviços públicos. 2. Inaplicável o 

art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na 

hipótese, condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo 

interno a que se nega provimento, com aplicação da multa 

prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.  (grifou-se) 

                                                           
2 ADI 3394 / AM - AMAZONAS - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Relator (a):  Min. EROS GRAU 
- Julgamento:  02/04/2007 - Órgão Julgador:  Tribunal Pleno. 

3  ARE 1075713 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO  AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO Julgamento:  29/06/2018           Órgão Julgador:  Primeira Turma 
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Portanto, em que pese à meritória iniciativa parlamentar, 

verifica-se a ocorrência de inconstitucionalidade formal, por invasão da 

competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local, e, 

ainda, de instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como 

aplicar suas rendas e, consequentemente, por infringência às disposições 

dos artigos 18 e 30, incisos I e III, da Constituição Federal, 

inviabilizando, desta maneira, o saneamento da proposição, via sugestão 

de emendas, inobstante a recomendação contida na Instrução Normativa 

nº 002/2015, da Douta Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação. 

Por outro lado, ainda que superada a tese de invasão da 

competência municipal, também se verifica a ocorrência de 

inconstitucionalidade formal subjetiva, por inobservância da competência 

privativa do Governador do Estado para iniciativa das leis que disponham 

sobre organização administrativa e pessoal da administração do Poder 

Executivo e criação, estruturação e atribuições de Secretarias de Estado 

e órgãos do Poder Executivo, e, consequentemente, por infringência às 

disposições do artigo 63, paragrafo único, incisos III e VI da Constituição 

Estadual, o que enseja recomendar a manutenção do despacho 

denegatório da Presidência.  

3 - CONCLUSÃO 

Pelo exposto, opina-se pela inconstitucionalidade do 

presente Projeto de Lei nº 771/2019, de autoria do Deputado Doutor 

Hércules, que dispõe sobre a obrigação dos municípios litorâneos 

construírem passarelas de acesso para cadeirantes e pessoas com 

necessidades especiais em todas as praias do Estado, e 

consequentemente, pela manutenção do despacho denegatório. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Assembleia Legislativa, em 25 de setembro de 2019. 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 

Procurador Adjunto 
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