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Altera a Lei Complementar nº 04, de 15 de
outubro de 1990 que “Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos da Administração
Direta, das Autarquias e das Fundações
Públicas Estaduais”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 45 da
Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Modifica o Inciso VIII do art. 144 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990 que “Dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas
Estaduais” que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 144 Ao servidor público é proibido:
(...)
VIII – manter sob sua chefia imediata, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil, salvo se
ambos servidores forem ocupantes de cargo de provimento efetivo.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Inicialmente, impende destacar que o presente projeto de lei complementar não encontra impedimento e nem
vício de iniciativa para sua proposição por este Parlamento, pois não cria cargos, funções ou empregos e
nem aumenta a remuneração dos que os exercem, bem como não cria, não estrutura e nem dá atribuições
às Secretarias de Estado e órgãos da Administração Pública. Assim, cabe informar que a matéria disposta
não possui reserva de iniciativa, sendo prerrogativa deste Parlamento dar início ao processo legislativo,
conforme dispõe o art. 61, da Constituição Federal, in verbis:
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“Art. 61 A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro
ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso
Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais
Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição”.

O dispositivo susodito é de reprodução compulsória pelos entes federados, e, aqui no nosso Estado, a
Constituição o fez em seu artigo 39, veja:

“Art. 39 A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro
ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de
Justiça, à Procuradoria Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição”.

Determina ainda a nossa Carta Estadual que cabe à Assembleia Legislativa dispor sobre todas as matérias
de competência do Estado (art. 25).
Por tudo isto, a proposição corresponde aos anseios dos servidores ocupantes de cargos efetivos,
principalmente do interior do Estado e, no âmbito jurídico, atende às disposições constitucionais e infralegais
que circundam o tema. Portanto, a matéria, objeto de análise, é de iniciativa geral, podendo, por conseguinte,
ser apresentada tanto pelo Poder Legislativo, como pelo Executivo, visto não se enquadrar dentre as de
iniciativa privativa do Chefe do Executivo Estadual. Não havendo impedimento a iniciativa parlamentar.
Nesse diapasão, destaco que quando do julgamento do RE 570.392, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Pleno, DJe
18.02.2015, Tema 29 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal assentou a tese de que não é
privativa do Chefe do Poder Executivo a competência para a iniciativa legislativa de lei sobre nepotismo na
Administração Pública: leis com esse conteúdo normativo dão concretude aos princípios da moralidade e da
impessoalidade do art. 37, caput, da Constituição da República, que, ademais, têm aplicabilidade imediata,
ou seja, independente de lei, verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. LEI PROIBITIVA DE
NEPOTISMO. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA LEGISLATIVA: INEXISTÊNCIA.
NORMA COERENTE COM OS PRINCÍPIOS DO ART. 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. O
Procurador-Geral do Estado dispõe de legitimidade para interpor recurso
extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça proferido em
representação de inconstitucionalidade (art. 125, § 2º, da Constituição da
República) em defesa de lei ou ato normativo estadual ou municipal, em
simetria a mesma competência atribuída ao Advogado-Geral da União (art. 103,
§ 3º, da Constituição da República). Teoria dos poderes implícitos. 2. Não é
privativa do Chefe do Poder Executivo a competência para a iniciativa
legislativa de lei sobre nepotismo na Administração Pública: leis com esse
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conteúdo normativo dão concretude aos princípios da moralidade e da
impessoalidade do art. 37, caput, da Constituição da República, que, ademais,
têm aplicabilidade imediata, ou seja, independente de lei. Precedentes. Súmula
Vinculante n. 13. 3. Recurso extraordinário provido.
(RE 570392, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/12/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG
18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

Ainda sobre o tema, colaciono na oportunidade os seguintes excertos de julgados emanados do Pretório
Excelso:

“As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus
clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil --- matérias relativas ao
funcionamento da Administração Pública, notadamente no que se refere a
servidores e órgãos do Poder Executivo” (RT 866/112).

“A disciplina jurídica do processo de elaboração das leis tem matriz essencialmente
constitucional, pois residem, no texto da Constituição - e nele somente -, os
princípios que regem o procedimento de formação legislativa, inclusive aqueles que
concernem ao exercício do poder de iniciativa das leis. - A teoria geral do processo
legislativo, ao versar a questão da iniciativa vinculada das leis, adverte que esta
somente se legitima - considerada a qualificação eminentemente constitucional do
poder de agir em sede legislativa - se houver, no texto da própria Constituição,
dispositivo que, de modo expresso, a preveja. Em consequência desse modelo
constitucional, nenhuma lei, no sistema de direito positivo vigente no Brasil, dispõe
de autoridade suficiente para impor, ao Chefe do Executivo, o exercício compulsório
do poder de iniciativa legislativa”. (STF, MS 22.690-CE, Tribunal Pleno, Rel. Min.
Celso de Mello, 17-04-1997, v.u., DJ 07-12-2006, p. 36)”.

A proposta contida neste projeto de lei tem por finalidade compatibilizar-se com os ditames legais incidentes
a espécie, de modo a deixar claro que à proibição de manutenção sob sua chefia, por parte de servidor
público, de cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil, somente se dá com relação a
cargos de provimento em comissão. A forma como a norma vigente está disciplinada tem permitindo
interpretações ambíguas, ante a sua falta de clareza , dando parecer que a sua abrangência se refere a
todos os cargos públicos, qualquer que seja a sua modalidade de investidura, afetando, assim, os cargos
vitalícios e os efetivos.
Sobre o tema destaco julgado do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 524
Espírito Santo, verbis:
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“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCISO VI DO ART. 32 DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVIDOR PÚBLICO.
NEPOTISMO. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES SOB A DIREÇÃO
IMEDIATA DE CÔNJUGE OU PARENTE ATÉ O SEGUNDO GRAU CIVIL.
VIOLAÇÃO AO INCISO II DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA. PROIBIÇÃO QUE DECORRE DO
CAPUT DO ART. 37 DA CF. PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA EMPRESTAR
INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA
SOBRE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, FUNÇÃO GRATIFICADA E
CARGOS E DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO”.
(ADI 524, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO
LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2015, DJe-151 DIVULG
31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-01 PP-00001).

Nessa toada, por ser a matéria de relevante interesse social é que proponho o presente projeto de lei
complementar e conto com apoio dos Nobres Pares pela sua aprovação.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Maio de 2021

João Batista
Deputado Estadual
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