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I - Relatório

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de Serviços Legislativos no

dia 1210512019, sendo aprovado o requerimento de dispensa de pauta, após foi encaminhada para

esta Comissão, nela aportando no dia 2610512021.

Submete-se a esta Comissão o Projeto de Lei Complementar n.o 2312021, de autoria do

Deputado João Batista, conforme ementa acima. No âmbito desta Comissão, durante o prazo

regimental, não foram apresentadas emendas e/ou substitutivos.

De acordo com o projeto em referência,tal propositura visa dispor sobre o Estatuto dos

Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais.

O Autor da Proposição assim expõe em sua Justificativa:

"Inicialmente, inxpende destacar que o presente projeto de lei complentenlar não

encontra impedimenlo e nem vício de iniciaÍiva para sua proposição por este

Parlamento, pois não cria cargos, funções ou empregos e nenl aumenta a

remuneração dos que os exercem, bem conto não cria, não estrutura e nem dá

atribuições às Secretarias de Estado e órgão,s da Ádmini'çtração Pública. Assim,

cabe inforn'tar que a maÍéria disposta não possui reserva de iniciativa, sendo

prerrogativa deite Parlamento clar início ao processo legislativo, conforme dispõe

o art. 61, da Constituição Federal, in verbis:
"Art. 61 A iniciativct rias leis complementares e orclinárias cabe a qualquer

ntembrct ou Contissão cla Câmora dos Deputados, do Senado Federal ou do

Congresso Nacional, ao Presielente da República, ao Supremct Tribunal Federol'

aos iribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na

.forma e nos casos previstos nesta Constituição". O dispositivtt susodito é de
"reprodução 

cr,,mpuliória pelos entes federados, e, aqtri no nosso Estado, a

Constituição o.fez em seu artigo 39, veia:

a
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"Art. 39 A inicialiva cla,ç leis coruplemenÍares e ordincirias cabe a qualquer
ruentbro ou Comisstio da Assentbleia Legislctl.iva, ao Governador clo EsÍado, ao

Tribunal de ,lustiça, à Procuradoria Geral de .lustiça e aos cidadãos, na fornta e

nos casos previsÍos nesÍa Constituição". Determina ainda a nossa Carta EsÍadual
que cabe à Assembleia LegislaÍiva dispor sobre Íodas as matérias de competência
do Eslado (art. 25). Por tudo isto, a proposição corresponde aos anseios dos

sen,itlores ocupantes de cargos eJbtivos, principalmente clo interior do EsÍado e,

no ârubiÍo jurídico, atende às disposições constiÍucionais e infrolegais que

circundam o Íema. Porlanto, a matéria, obieto de analise, é de iniciativa geral,
podendo, por conseguinte, ser apresentada tanto pelo Poder Legislativo, como
pelo Executivo, visto não se enquadrar denÍre as de iniciativa privativa do Chefe

do Executivo Estadual. l'{ão havendo impedimento a iniciativa parlamenÍar. Nesse

diapasão, desÍaco que quando do .iulgamento do RE 570.392, Rel. Ministra
Carnten Lúcia, Pleno, DJe 18.02.2015, Tema 29 da Repercussão Geral, o Supremo

Tribunal Federal assenlou a Íese de que n[io é privcttiva cJo Chefe do Poder
Executivo a competência para a iniciativa legislaliva de lei sohre nepolismo na

Ádministração Públicct: leis com esse conteúdo normativo dão concrelude aos

princípios da moralidade e da impessoalidade do art. 37, caput, da Constituição
da República, que, ademais, têm aplicabilidacle imediata, ou se.ia, independenÍe de

lei, verbis:

,,RECU]I,SO EXTRÁORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. LEI PROIBITIVÁ DE
NE P OTIS MO. TIÍC IO FO R]VAL DE IN]C IATIVA LEG IS LATIVA,' IN EXISTÊNC IÁ,

NORMA COERENTE COM OS PNNCÍP]OS DO ART, 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICÁ. RECURSO EXTRÁORDTNÁR]O PROVIDO,
l. O Procurador-Geral do E.stado dispõe de legitimidade para inÍerpor recurso

extraordinario contra acórdão do Tribunal de .lustiça projerido em represenÍação

de inconslitucionalidade (art. 125, § 2', da Constituição da República) em defesa

de lei ou ato normativo estadual ou mun.icipal, em simetria a mesma compelência

atribuída ao Ádvogado-Geral da União (art. 103, § 3", da Constituição da

Repúbtica). Teoria dos poderes implícitos. 2. Não é privativa do Chefe do Poder
Ex.ecutivo a compeÍência para a iniciativa legislativa de lei sobre nepotismo na

Adntinistração Púhlica; leis com esse conleúdo normalivo dão concrelude aos

princípios da moralidade e da impessoalidade do urt. 37, caput, da Constiluição
da República, que, ademais, Íêm aplicabilidade intediata, ou seja, independente de

lei. Precedentes. Súmula Vinculante n. 13. 3. Recurso extraordinário provido. (RE

570392, Relator(a): 
^CÁRMEN 

LUCIA, flibung! Pteno, iulgado ent 11/12/2014,

ACORDÃO ELETRONICO REPERCUSSAO GERAL - MENTO DJe-032 DIVULG
1 8-02-201 5 PUBLTC 19-02-201 5)

Ainda sobre o tema, colaciono na oportunidade os seguirutes excertos de iulgados
emanados do Pretório Excelso: "As hipóteses de lintitação da iniciativa
parlamentar estão previstas, ent numerus clausus, no artigo 6l da ConstiÍuiçiio do

Brasil --- matérias relativas ao .funcionamento da Administração Pública,

notaclamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo" (RT

somenle -, os princípios que regem o procedimento de

inclusive aqueles que concernem ao exercício do poder de

, legislativa,
das leis. - A

Av. Andre Antônio Maggi, n.' 06, Setor A - CPA - CEP: 78049-901 - Cuiabá -

e nele



EsrRoo or Mnro Gnosso

AsserusLrtR LeolsuuvA Do Esreoo or Mero Gnosso

Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora

Núcleo CCJR

Comissão de Constituição, Justiça e Redação

teoria geral clo processo legislaÍivo, ao versar a questão da iniciativa vinculada
das leis, adverte que esta somente se legitima - considerada a qualificação
eminentemenle conslitucional do poder de agir em sede legislativa - se houver, no

texto da própria Conslituição, disposiÍivo que, de modo expresso, a preveia. Ent

consequência desse modelo constitucional, nenhuma Iei, no sistema de direito
positivo vigenÍe no Brasil, dispõe de autoridade su.ficienle para impor, ao Chefe do
Executirto, o exercício comltulsório do poder de iniciativa legislatitta". (STF, MS
22.690-CE, T'ibunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, l7-04-1997, v.u., D,[07-12-
2006, p. 36)" Á proposta contida neste proieto cle lei teil1 por finalidade
compalibilizar-se conl os ditames legais incidentes a espécie, de modo a deixar
claro que à proibição de manulençcio sob sua che.fia, por porÍe cle servidor
público, de cônjuge, companheiro ou parenÍe alé o segundo grau civil, somente se

da com relação a cargos de provimenlo em cctmis,tão. A .fitrma como a norma
vigenle esta disciplinada Íem permiÍindo interpretações ambíguas, anle a sua.falta
de clareza , clando porecer clue o sua ahrangência se refere a todos os cargos
públicos, quolquer que saj« a sua ntodalidade cle invesÍidura, afetando, assim, os

c0rgos vitalícios e os e,felivos.

()

Cumprida a primeira pauta, o projeto foi encaminhado à Cornissão Especial-CE, a qual

exarou parecer de rnérito contrário a propositura. Posterionnente, a proposta de Lei foi subrnetida à

votação do Plenário desta Casa de Leis, que derrubou o parecer e votou pela sua aprovação.

Após, os autos foram remetidos a esta Cornissão de Constituição, Justiça e Redação para

análise e parecer quanto ao aspecto constitucional, legal ejurídico.

É o relatório.

II - Análise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR, de acordo com o artigo 36 da

Constituição do Estado de Mato Grosso, e artigo 369, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno

desta Casa de Leis, opinar quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico sobre todas as

proposições oferecidas à deliberação da Casa.

Conforme mencionado, o presente Projeto de Lei Complementar, que visa dispor sobre o

Estatuto dos Servidores Públicos da Adrninistração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas

Estaduais.

Dentro do panorama de distribuição de competências erigido pela CRFB/1988, em especial

com base no que determina o princípio federativo estabelecido expressamente em seus artigos 1o e

25, tem-se que a autonomia legislativa de cada ente federativo é assegurada nos termos da Carta da

República, desde que atendidos os seus preceitos e princípios.

a.t. a"até Altônio Maggi, n." 06, Setor A - CPA - CEP: 78049-901 Cuiabá '. (DN)
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Notadamente, a presente propositura enquadra-se na competência residual dos estados,

pois o que não for da competência de outro ente da federação e não houver vedação legal, competirá

ao Estado legislar, confonne preceitua o art.25, § 1" da Constituição Federal. In verbis:

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas ConstiÍuições e leis que

adoÍarem, observados os princípios desta ConsÍiluição.

§ l" São reservadas aos Estados as corupetências que não lhes seiam vedadas por
esta ConsÍituição.

Embora trate de nepotismo, que envolve todos os servidores estadual, não trata

especificamente de regime jurídico do servidor público, da criação de cargo, ou estruturação da

administração pública, na realidade versa sobre um motnento anterior a contratação, tal colno o

concurso público, que já tern jurisprudência pacificada no Supremo Tribunal Federal. O Art. 39 da

Constituição do Estado de Mato Grosso assim dispõe:

Art. 39 A iniciaÍiva clas leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro

ou Comissão cla Ássembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de

Justiça, à Procuradoria Geral de Justiça e aos cidadãos, na .forma e nos casos

prev istos ne s ta C ons liluição.

O Tribunal de Contas do Estado há muito já pacificou tal entendimento, conforme dispõe a

Resolução de consulta n3 3412010, que assim dispõe:

EMCNIA.' PREI]EITURA MUNICIPAL DE ]TA]{HANGÁ. CONSULTA. PESSOÁL.

NEPOTISMO, CONTRÁTAÇÃO TEMPORÁRIÁ. SUMULA VINCULANTE N" ] 3
CIO STF. APLICABILIDÁDE E EXTENSÃO, LCi IOCAI CSIA\CICCCTá OS CASO'ç dC

contratação por Íempo cleterminado para atencler à necessidade Íemporaria de

excepcional intere,sse público. Obrigatoriedade de previsão legal para a

realização de processo seleÍivo simpli/icado para contralação, cont vislas a afasíar

u possihiliclacle cle ascolha lenclenciosa e, coru isso inibir a lipi/icação cle pralica

cle nepotisrtl0 na achnini,stração pública, uma vez (tprovados nesse cerÍame

servidores com vínculo de parentesco.

PESSOAL. NEPOTISMO, SERVIDOKES EFETIVOS COM VINCULO DE

PAREIVTES('O,
NOMEAÇÃO PARÁ EXERCÍCrc DE CÁRGO EM COMISSAO. POSSIBIL]DADE

COM RES7RIÇC)ES. A notneação etll cergo em contissão de servidores eJblivrts

aclmiÍiclos medianle concLtrso púbtico, com vínculo de parentesco, é possível,

observaclos os requisiÍos cle e,scolariclucle do cargo de origem e a complexidade

inerenÍe oo ,orgà em comissão, alérn cta quali/icação profissional do servidor.

Vedada, ern queilquer caso, o subordinoçcio hierárquica'

Logo, diante das não encontrarnos óbices constitucionais a sua aprovaçáo, tazáo pela qual

solnos pela aprovação da materia.
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III - Voto do (a) Relator (a)

Pelas razões expostas, voto favorável à aprovação do Projeto de Lei Complementar n."

2312021, de autoria do Deputado João Batista.

Sala das Comissões, em 2 4 ae C'lí de 2021.

IV - Ficha de Votação

Proieto de Lei Complementar n.o 2312021- Parecer n.' 73312021

Reunião da Comissão ern 2 L oil-ru.4-
Presidente: Deputado L(,

:----7----E-
l,An \'r-rí)r

Relator (a): Deputado (a) t r nl)+x \^o^fu
Voto Relator (a)

P"t"r Íazõ"r 
".poitas, 

voto favorável à aprovação do Projeto de Lei Complementar n.o 2312021,

de autoria do Deputado João Batispi

tadp (a)do (a)Posição na Comissão

Relator (a)

or A - CPA CEP: 78049-901 - Cuiabá - MT' (DN)


