QUESTÃO
Vereadores do Município de Santa Barbara d’Oeste apresentam projeto de lei ordinária
que altera a lei sobre a organização e o funcionamento da Procuradoria-Geral do
Município. Conforme teor da nova proposição, o Procurador-Geral do Município será
nomeado pelo Prefeito, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta da Câmara
Municipal. Você é Procurador Jurídico da Câmara Municipal. O Presidente da Casa
Legislativa solicita-lhe parecer sobre a constitucionalidade da proposição em face da
Constituição da República Federativa do Brasil. Emita o parecer, (a) pronunciando-se
de forma fundamentada, com no mínimo dois argumentos, sobre a constitucionalidade
ou inconstitucionalidade da proposição e (b) contextualizando o caso à luz das
possibilidades de controle preventivo de constitucionalidade em vigor no sistema
brasileiro.
RESPOSTA (ESPELHO)
A resposta à questão foi avaliada com base nos seguintes parâmetros:
1) Os argumentos expostos na resposta pelo(a) candidato(a) deveriam guardar
referibilidade/aderência somente à Constituição da República Federativa do Brasil. No
enunciado da questão, nenhuma referência há à Lei Orgânica do Município de Santa
Bárbara d’Oeste nem à Constituição do Estado de São Paulo.
2) O projeto de lei ordinária é inconstitucional.
3) Dois argumentos demonstram a inconstitucionalidade.
3.1) Argumento da separação de poderes (divisão de funções). Condicionar a nomeação
do Procurador-Geral do Município à aprovação da Câmara Municipal viola a separação
de poderes porque caracteriza interferência do Poder Legislativo em atribuição típica do
Chefe do Executivo Municipal, a saber, a competência de nomeação para cargo em
comissão em órgão da administração pública direta do Poder Executivo (Procuradoria
ou Advocacia-Geral do Município), cargo este de livre nomeação e exoneração porque
destinado apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Por simetria, e
apenas para ilustrar, cite-se a livre nomeação, pelo Presidente da República, do chefe da
Advocacia-Geral da União (CF, § 1º do art. 131).
3.2) Argumento da simetria no processo legislativo. Valendo da CF como parâmetro
(art. 61, § 1º, II, c), por simetria, cabe, no âmbito do município, ao Prefeito a iniciativa
de projeto de lei que disponha sobre os servidores públicos, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria.
4) Houve candidatos(as) que alegaram a inconstitucionalidade com o argumento da
inadequação da espécie normativa adotada. Para alguns, deveria ser projeto de lei
complementar; para outros, proposta de emenda à lei orgânica do Município. Esse
argumento não é válido. Primeiro: diferentemente do que estipulou para a AdvocaciaGeral da União e para as Procuradorias dos Estados, a Constituição nada prescreveu
sobre a organização e o funcionamento da advocacia pública municipal. Segundo: é
verdade que a Constituição Federal determinou que a organização e o funcionamento da
AGU deveriam ser regulados por meio de lei complementar. Contudo, isso não significa
que todos os órgãos da Administração Pública – sua carreira e seu funcionamento –
devem ser disciplinados por meio de lei complementar. Devem sê-lo apenas na hipótese
de a Constituição expressamente determinar. Veja-se que ministérios ou secretarias com
status de ministério e empresas estatais podem ser criados e regulados, em sua estrutura
e funcionamento, por lei ordinária. No caso em tela, só caberia falar em regulação por
meio de lei complementar ou por meio de lei orgânica se assim determinasse a

Constituição Federal. Mas não é o caso, porque, repita-se, a Constituição Federal nada
prescreveu sobre a organização e o funcionamento da advocacia pública municipal.
(Obs.: certamente, trata-se de omissão intencional do legislador constituinte. Do ponto
de vista pragmático, seria inviável tornar obrigatória para todos os municípios
brasileiros, desde os mais ricos aos paupérrimos, a obrigatoriedade de uma advocacia
pública estruturada em carreira.)
5) No que toca às possibilidades de controle preventivo de constitucionalidade de
proposições legislativas, deveriam ser obrigatória e claramente explicitados na
resposta o controle exercido pela Comissão de Constituição e Justiça do Poder
Legislativo e o controle pelo Chefe do Executivo por meio de veto jurídico, hipótese na
qual o Prefeito pode manifestar a não aquiescência, parcial ou total, à proposição
legislativa alegando inconstitucionalidade (formal e/ou material). Na correção da
resposta, a menção à hipótese de controle judicial, por meio de Mandado de Segurança,
não era obrigatória, haja vista ser duvidosa essa possibilidade em sede de controle de
constitucionalidade preventiva de proposição legislativa municipal. O argumento de que
o STF, em princípio, admite mandado de segurança contra proposição legislativa é de
aplicabilidade discutível no caso enunciado pela questão (projeto de lei ordinária no
âmbito municipal). Por quê? Primeiro: a jurisprudência do STF corroboradora
(afirmativa) da possibilidade de controle judicial preventivo versa sobre proposta de
emenda à Constituição tendente a abolir cláusula pétrea. No caso enunciado pela
questão, não se trata de emenda à lei orgânica municipal com o objetivo de suprimir a
separação de poderes. Segundo: tratando-se de processamento e julgamento de
Mandado de Segurança impetrado por Congressista(s), o STF atua como primeira e
última instância, portanto, a questão é decidida originária e exclusivamente por um
órgão judicial. Concedida a ordem, o debate político-parlamentar sobre a proposição
legislativa cessa definitivamente. No caso de proposição legislativa municipal, a
concessão da ordem não faria cessar definitivamente o debate político-parlamentar,
porque ainda caberia recurso a instância judicial superior, que poderia reformar a
decisão. Isso geraria interferência e incerteza no processo político de formação das leis
e, enfatize-se, desnecessárias porque logo à frente haveria a possibilidade de o próprio
Chefe do Poder Executivo vetar a proposição alegando inconstitucionalidade. Terceiro:
o cabimento de mandado de segurança requer a lesão ou a ameaça de lesão a direito
líquido e certo. Ou seja, devem ser cristalinas a existência de um direito subjetivo do
parlamentar e a lesão ou ameaça de lesão a esse direito subjetivo. No caso em tela, é
justificável cogitar-se de violação ou ameaça de violação a direito subjetivo de
vereador(es) de Santa Bárbara d’Oeste? É no mínimo discutível. Por essas razões,
entendeu-se que a resposta ótima à questão não exigia a menção ao controle de
constitucionalidade preventivo pela via judicial (Mandado de Segurança).

