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Introdução 

 O presente trabalho é fruto da pesquisa de Iniciação Científica vinculada ao Programa Institucional de Iniciação 

Científica da Universidade Estadual de Montes Claros (PROINIC), com apoio financeiro da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), e visa à apresentação de seus resultados parciais.  A razão da escolha 

do tema em comento deve-se à necessidade de um maior debate a seu respeito, em razão de sua relevância para um 

melhor desenvolvimento científico do Direito Municipal, ramo que encontrou, na vigente ordem jurídico-política, 

inaugurada pela Constituição da República de 1988, terreno fértil para seu florescimento. 

Objetivos  

 O presente trabalho tem como objetivo precípuo perquirir o cabimento do controle de constitucionalidade 

concentrado de lei municipal ou de ato normativo municipal (objetos) em face da Lei Orgânica do Município 

(paradigma de controle) à luz da Nova Hermenêutica Constitucional (técnica interpretativa). Pretende, ademais, 

compreender o Município como corporação histórica de direito natural, fruto de ordem sociológica e entidade pré-

estatal, bem como a evolução histórica do Municipalismo e da Autonomia Municipal no mundo e no Brasil, para a partir 

daí se estudar a autonomia municipal na vigente ordem jurídico-política brasileira e analisar o sistema neofederalista 

pátrio. Deste modo, teremos os fundamentos para se perquirir a substância constitucional da Lei Orgânica do Município, 

à luz da Nova Hermenêutica Constitucional.  Assim, segue como objetivo se estudar o sistema de Controle de 

Constitucionalidade, bem como se analisar se estão presentes os pressupostos necessários para a Lei Orgânica do 

Município figurar como paradigma de controle do Sistema de Controle de Constitucionalidade.  E, por fim, verificar 

qual seria o mais adequado sujeito controlador (órgão jurisdicional) para o exercício da verificação da adequação de um 

objeto controlado (lei municipal ou ato normativo municipal) a um objeto que serve de paradigma (Lei Orgânica do 

Município). 

Metodologia 

 Segundo Maurício Gomes Pereira [2] o método representa o caminho para se conquistar os objetivos da pesquisa, 

sendo um processo organizado, lógico e sistemático de pesquisa.  A pesquisa é primordialmente bibliográfica e 

documental, valendo-se de revisão literária da doutrina e bibliografia disponíveis, bem como da Constituição da 

República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, de Cartas Constitucionais pátrias derrogadas, de 

Constituições dos Estados-membros e Leis Orgânicas Municipais e do ordenamento jurídico pátrio aplicável.  Como 

método de abordagem, optou-se por se utilizar do método dedutivo, enquanto que para o método de procedimento, fez-

se opção pelo método histórico e hermenêutico. E, por fim, como técnica de pesquisa empregada, lançou-se mão da 

bibliográfica (doutrinária) e da documental (jurisprudencial). 

Discussão  

 Para Alexandre Herculano [3], é o Município “a mais bela das instituições que o mundo antigo legou ao mundo 

moderno”, enquanto acusa Maurílio Arruda [4] que “o Município sempre foi o princípio”. 

 É, com efeito, o Município uma instituição histórica e teleológica (vez que, como pessoa jurídica, possui direitos 

voltados a um determinado fim, na visão do institucionalista Maurice Hauriou), com origem no direito natural, tendo 

razão sociológica, vez que oriundo do espírito associativo do homem [3]. É, assim, o poder do município um poder pré-

estatal, pois ao próprio Estado antecede [5]. Porém, com o advento do Estado como detentor exclusivo da soberania, o 

poder municipal deixou de se estribar em sua soberania primitiva, oriunda do direito natural próprio, afirmado em si 

mesmo, passando a obter validade a partir de uma delegação de poderes, constituindo sua autonomia, como uma benesse 

do poder estatal, que Kelsen [3] denomina de “o raio cedido de ação” e Duguit [3] diz ser em razão de “uma 
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competência que lhe foi dada legislativa e unilateralmente”, que na vigente ordem jurídico-política brasileira encontra 

fundamento no art. 29 da Constituição da República. 

 Nada mais acertado do que a delegação, pela Constituição da República, da tríplice autonomia (política, 

administrativa e financeira) e do status constitucional de ente federativo (arts. 1° e 18, da CF) ao Município, mesmo em 

respeito ao direito natural e à própria origem histórica do Estado, que tem por base o Município. 

 Hely Lopes Meirelles [6] entende que o “Município brasileiro sempre fez parte da Federação. E a Constituição de 

1988 assim o declarou em seus arts. 1° e 18, corrigindo essa falha”. Em seu entendimento, a Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, é a mais municipalista das constituições brasileiras e, sem sombra de 

dúvidas, a mais municipalista das constituições dos Estados civilizados. 

 Mais do que mera integrante, o Município sempre fora peça essencial da organização político-administrativa 

brasileira, sendo peça essencialíssima da nossa atual Federação, que desde a Constituição de 1946 erigiu o Município 

brasileiro em entidade estatal de terceiro grau, integrante e necessária ao nosso sistema federativo [6]. Para Pontes de 

Miranda [6] o Município brasileiro é entidade intra-estatal rígida, como a União e o Estado-membro: “Fujamos à busca 

no Direito norte-americano e argentino, porque a concepção brasileira de autonomia municipal é diferente”. 

 Vemos, assim, que o Município adquiriu, com a Carta da República de 1988, não apenas autonomia (sob o tríplice 

aspecto político, administrativo e financeiro) e a condição de ente federativo, como também o poder-dever de se auto-

organizar através da edição de sua Lei Orgânica como das demais normas do ordenamento jurídico municipal. Na 

verdade, essa autonomia importa na existência e possibilidade de os Municípios exercerem quatro prerrogativas: auto-

organização, autolegislação, autogovernabilidade e auto-administração. 

 Mas, força maior adquirirá o Município se reconhecida a natureza constitucional de sua Lei Orgânica, bem como a 

supremacia da LOM sobre o ordenamento jurídico municipal, já que, quanto à maior rigidez da LOM em relação à 

restante legislação municipal, leitura, ainda que perfunctória, do art. 29 da CRFB/1988, já deixará evidente. 

 São, com efeito, esses dois (Supremacia da Constituição e Rigidez Constitucional) os pressupostos necessários para a 

existência de controle de constitucionalidade. Esta pesquisa visa, assim, analisar a existência desses pressupostos no 

âmbito da Lei Orgânica do Município em relação ao ordenamento jurídico municipal. 

 O vocábulo controle implica na verificação, por parte de um sujeito controlador, da adequação de um objeto 

controlado a um objeto que serve de paradigma. Assim, o que se pretende é analisar se, no campo zetético, lei municipal 

ou ato normativo municipal, enquanto objetos controlados propriamente ditos (objetos), podem ter por objeto-

paradigma (paradigma de controle) a Lei Orgânica do Município, em se tratando de controle de constitucionalidade. 

 Em que pesem os posicionamentos antiquados da doutrina e jurisprudência majoritárias (em manifesto retrocesso 

hermenêutico), em relação ao cabimento de controle de constitucionalidade concentrado de lei municipal ou ato 

normativo municipal em face da Lei Orgânica do Município, estribados na Velha Hermenêutica, é imperioso que tal 

entendimento seja revisto e reavaliado à luz da Nova Hermenêutica Constitucional e do Neofederalismo pátrio, de modo 

que seja assegurada a condição de ente federativo ao Município e, sobretudo, possa este gozar de sua tríplice Autonomia 

política, administrativa e financeira (que possui origem histórica), organizada e estruturada pela Lei Orgânica do 

Município e pelos seus preceitos exercida, a partir da delegação de poderes proveniente do art. 29 da Constituição da 

República de 1988. 

 Esta pesquisa justifica-se, assim, na medida em que analisa essa “bastante sedutora proposta doutrinária”, nos dizeres 

de Pedro Lenza [1], pois visa perquirir os fundamentos zetéticos, do dever-ser, de matéria que é ainda pendente na 

ampla discussão doutrinária. É, assim, experiência válida e com abordagem inovadora, cujos resultados têm sido 

altamente satisfatórios, pois acarretam em implicação jurídica e política (e, portanto, da própria interpretação 

constitucional, com fulcro numa visão histórica e sistemática) direta e imediata em nosso constitucionalismo. 

Resultados Parciais 

 As cidades e os municípios precedem aos Estados. Inclusive, Paulo Bonavides [5] atenta para o fato de que, também 

no Brasil, o poder municipal é anterior não só ao Estado, mas também à própria Nação, tendo sido os Senados das 

Câmaras, representantes do poder municipal, a base de legitimação ao constitucionalismo imperial, fundador de nossas 

instituições: “Sem a verdade histórica e política do município, a outorga da Carta imperial durante o Primeiro Reinado 

teria ficado aquém de toda a legitimidade” [5]. 

 Hodiernamente, no entanto, pelo desencadeamento sucessivo de fatos históricos que permitiu o modelamento da 

sociedade contemporânea tal qual se apresenta, o Estado sobrepôs-se inclusive às cidades, reclamando, com 

exclusividade, sob pena de falência virtual, toda a Soberania da nação, tendo por Soberania, com Jellinek [3], a 

“capacidade de determinar-se a si mesmo sob o ponto de vista jurídico”; a qual advém da vontade da nação, que se 

constitui de indivíduos racionais: vindo a ser, assim, com Laband  [3], a “competência para ditar a própria 



 

competência”. Nasce, deste modo, oriundo da nação e estribado na competência, o Poder Constituinte, no qual repousa 

toda a soberania, em que se coadunam três elementos: a) autolimitação jurídica plena; b) autogoverno; e c) 

autoadministração. Só há soberania, conforme Diogo de Figueiredo Moreira Neto, quando presente o “poder político 

sem sujeição que não àquela ordem jurídica que a si próprio se impôs” [3]. Pelo sistema neofederalista pátrio, os 

Estados-membros e os Municípios não são soberanos por faltar-lhes a autodeterminação jurídica plena, possuindo 

apenas os dois últimos elementos, que levam à Autonomia. Assim, a competência do Município deixa de ser um direito 

natural próprio para adquirir a condição de direito outorgado pela soberania do Estado Federal [3]. A Assembleia 

Nacional Constituinte, no uso da soberania, delegou poder constituinte aos Estados-membros e aos Municípios para 

complementarem a constituição das normas que regulamentam o exercício da própria soberania, o fundamento dos 

poderes, os direitos e a participação dos cidadãos no exercício da autoridade: a Constituição Federal complementa-se 

com as Constituições dos Estados-membros e com as Leis Orgânicas dos Municípios, que podem criar no que concerne 

aos seus particulares interesses: e, quem cria, constitui. Essa é a doutrina de Petrônio Braz [3], também seguida por 

Pedro Lenza [1], para quem as leis orgânicas dos municípios podem ser tidas como Constituições Municipais. Do 

mesmo entendimento são as lições de Hely Lopes Meirelles [6], que enxerga a Lei Orgânica do Município, enquanto 

Carta Própria, como equivalente à Constituição Municipal. 

 Petrônio Braz [3] leciona que, dentro das leis de ordem pública, são constitucionais as que estabelecem princípios, 

organizam a vida social e definem preceitos. Deste modo, a Lei Orgânica do Município ultrapassa os limites objetivos 

das leis ordinárias para alcançar o patamar de norma de substância constitucional, com eficácia normativa restrita à área 

territorial do Município. Sob esse aspecto é ela a Constituição do Município, o que se extrai também do seu fim, através 

de uma contemplação valorativa (teleológica), pois, conforme Kant, é impossível extrair coisa outra daquilo que é 

aquilo que deve ser. 

 E, se substancialmente é a Lei Orgânica do Município uma Constituição Municipal, no campo formal também terá 

análoga rigidez à Carta Constitucional, no entendimento de Paulo Bonavides [5], para quem o art. 29 da Constituição da 

República, por sua vez, trouxe considerável acréscimo de institucionalização às municipalidades, em apoio à concretude 

do novo modelo federativo estabelecido pelo art. 18, visto que determina seja o município regido por lei orgânica, 

votada em quórum qualificado de dois terços dos membros da Câmara Municipal: “requisito formal que faz daquele 

estatuto um diploma dotado de grau de rigidez análogo ao que possuem as cartas constitucionais” [5]. 

 Sendo, assim, a Lei Orgânica do Município, enquanto Carta Própria, verdadeira Constituição do Município, 

substancialmente falando, deve portanto ser parâmetro de averiguação constitucional de leis municipais ou atos 

normativos municipais que a contrarie. 

Considerações Finais 

 Para a presente pesquisa, partiu-se do pressuposto de seu problema, qual seja: à luz da nova hermenêutica 

constitucional e do neofederalismo pátrio inaugurados a partir do advento da Constituição da República Federativa do 

Brasil, de 05 de outubro de 1988, é cabível controle de constitucionalidade concentrado de lei municipal ou de ato 

normativo municipal em face da Lei Orgânica do Município? 

 Bem, como resultados parciais, pode-se concluir que, à luz da origem histórico-sociológica pré-estatal do Município e 

de seu caráter teleológico, alinhada à Nova Hermenêutica Constitucional e ao Neofederalismo pátrio, é a Lei Orgânica 

do Município, enquanto Carta Própria, verdadeira Constituição Municipal, e portanto deve ser (campo zetético) 

parâmetro de averiguação para validade das normas do ordenamento jurídico municipal, inclusive como objeto-

paradigma em controle de constitucionalidade concentrado, até mesmo em consonância à norma presente no art. 61, I, l, 

da Constituição do Estado de Pernambuco (campo dogmático). 

 Porém, em que pese a legitimidade histórica, política e sociológica do município, obtendo ele seu direito a partir da 

delegação de poderes oriunda da Soberania do Estado Federal, consubstanciada no Poder Constituinte, que não lhe 

deferiu Poder Judiciário próprio, não poderá, em razão disso, exercer por si próprio o controle de constitucionalidade 

concentrado de leis municipais ou de atos normativos municipais em face de sua Lei Orgânica. 
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