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PARECER Nº 1578/2011 DA COMISSÃO DE CONSTITUÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0375/11.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Eliseu Gabriel, que 
“introduz alteração no § 3º do artigo 91 da Lei nº 11.434, de 12 de outubro de 
1993”.  
A proposta pretende alterar a redação do §3º do artigo 91, da Lei nº 11.434/93, 
acrescendo ao texto a expressão “mantendo-se o grau em que se encontra o 
servidor”.  
Em que pesem os elevados propósitos que nortearam o autor do presente projeto, 
ele não reúne condições de prosseguimento por portar vício de iniciativa, uma vez 
que dispõe acerca de matéria cuja iniciativa é reservada exclusivamente ao 
Executivo.  
Nestes termos, a lei que disponha sobre servidores públicos municipais é de 
iniciativa privativa daquele Poder, consoante preceitua o art. 37, § 2º, inciso III, da 
Lei Orgânica do Município em consonância com a alínea "c" do inciso II do § 1º do 
art. 61 da Constituição Federal.  
Ressalte-se que a disciplina normativa que rege o regime jurídico dos servidores 
públicos, incluindo a concessão de benefícios, é matéria que se insere na esfera de 
exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo, sendo que esse entendimento tem 
sido perfilhado pela jurisprudência, abaixo transcrita:  
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 6.065, DE 30 DE DEZEMBRO DE 
1999, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO À LEI 4.861, DE 
31 DE DEZEMBRO DE 1993. ART. 4º E TABELA X QUE ALTERAM OS VALORES DOS 
VENCIMENTOS DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DO PESSOAL DA POLÍCIA 
CIVIL. INADMISSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. 
OFENSA AO ART. 61, § 1º, II, A e C, da CF. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA 
SIMETRIA. ADI JULGADA PROCEDENTE. I - É da iniciativa privativa do Chefe do 
Poder Executivo lei de criação de cargos, funções ou empregos públicos na 
administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, bem como que 
disponha sobre regime jurídico e provimento de cargos dos servidores públicos. II - 
Afronta, na espécie, ao disposto no art. 61, § 1º, II, a e c, da Constituição de 1988, 
o qual se aplica aos Estados-membros, em razão do princípio simetria. III - Ação 
julgada procedente” (STF, ADI 2.192-ES, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, 04-06-2008, v.u.).(grifo nosso)  
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 792, DO 
ESTADO DE SÃO PAULO. ATO NORMATIVO QUE ALTERA PRECEITO DO ESTATUTO 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS ESTADUAIS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONAIS NO PROCESSO LEGISLATIVO ESTADUAL. PROJETO DE LEI 
VETADO PELO GOVERNADOR. DERRUBADA DE VETO. USURPAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AFRONTA AO 
DISPOSTO NO ARTIGO 61, § 1º, II, C, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.  
1. A Constituição do Brasil, ao conferir aos Estados-membros a capacidade de auto-
organização e de autogoverno [artigo 25, caput], impõe a observância obrigatória 
de vários princípios, entre os quais o pertinente ao processo legislativo, de modo 
que o legislador estadual não pode validamente dispor sobre as matérias 
reservadas à iniciativa privativa do Chefe do Executivo. Precedentes. 2. O ato 
impugnado versa sobre matéria concernente a servidores públicos estaduais, 
modifica o Estatuto dos Servidores e fixa prazo máximo para a concessão de 
adicional por tempo de serviço. 3. A proposição legislativa converteu-se em lei não 
obstante o veto aposto pelo Governador. O acréscimo legislativo consubstancia 
alteração no regime jurídico dos servidores estaduais. 4. Vício formal insanável, eis 
que configurada manifesta usurpação da competência exclusiva do Chefe do Poder 
Executivo [artigo 61, § 1º, inciso II, alínea ‘c’, da Constituição do Brasil]. 



Precedentes. 5. Ação direta julgada procedente para declarar inconstitucional a Lei 
Complementar n. 792, do Estado de São Paulo” (STF, ADI 3.167-SP, Tribunal Pleno, 
Rel. Min. Eros Grau, 18-06-2007, v.u., DJ 06-09-2007, p. 36), (grifamos)  
Dessa orientação não destoa a doutrina de Alexandre de Moraes, in "Direito 
Constitucional", 23ª ed., São Paulo, Atlas, 2008, p. 646:  
“As referidas matérias cuja discussão legislativa depende da iniciativa privativa do 
Presidente da República (CF, art. 61, § 1º) são de observância obrigatória pelos 
Estados-membros que, ao disciplinar o processo legislativo no âmbito das 
respectivas Constituições estaduais, não poderão afastar-se da disciplina 
constitucional federal.  
Assim, por exemplo, a iniciativa reservada das leis que versem o regime jurídico 
dos servidores públicos revela-se, enquanto prerrogativa conferida pela Carta 
Política ao Chefe do Poder Executivo, projeção específica do princípio da separação 
dos poderes, incidindo em inconstitucionalidade formal a norma inscrita em 
Constituição do Estado que, subtraindo a disciplina da matéria ao domínio 
normativo da lei, dispõe sobre provimento de cargos que integram a estrutura 
jurídico-administrativa do Poder Executivo local”.  
Por fim, cabe-nos ainda a apreciação relativa quanto ao vício de iniciativa que 
conduz à inconstitucionalidade formal grave que nem mesmo a sanção do Executivo 
produz o efeito de sanar, consoante tem entendido o E. Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo. Tal se pode depreender do julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 118.997-0/4-00, cujo fundamento se apoia em 
entendimento do ilustre Ministro do STF Celso de Mello (RTJ/187/97). Assevera o 
referido julgado que:  
“O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, que resulte da 
usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade 
inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade 
formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do ato 
legislativo eventualmente editado. Nem mesmo ulterior aquiescência do Chefe do 
Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele seja a 
prerrogativa usurpada, tem o condão de sanar esse defeito jurídico radical.”  
Pelo exposto, somos PELA INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE, sem 
prejuízo do prosseguimento deste projeto na hipótese de recurso provido pelo 
Plenário desta Casa, nos termos do art. 79 do Regimento Interno.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
16.11.2011.  
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