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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

"(Deus seja louvado''

LEI COMPLEMENTAR N" 057 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017.

Revoga e acrescenta dispositivos na
Lei Complementar n° 035/2015.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso
de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a
seguinte Lei:

Art. 1° A Lei Complementar n° 035, de 26 de junho de 2015, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

1 - fica revogado o § 3° do artigo 4°;

II - fica revogado o inciso III do artigo 5°;

III - fica revogado o inciso II do artigo 6°;

IV - fica revogado o inciso III do artigo II;

V - o artigo 13 passa a vigorar acrescido dos incisos IV e V, com as seguintes
redações:

"Ari. 13. [...]

1...1

IV-por iniciativa do contratante;

V - por justa causa, sem direito à indenização prevista nos incisos I e II, do
artigo 14, desta Lei. " (AC)

Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Vila Velha, ES, 15 de dezembro de 2017.

MAX FREITAS MAURO FILHO

Prefeito Municipal

Autoria: Vereador Bruno Lorenzutti
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SANCIONO, na forma da lei

Vila \/Aiha/FS 15 / /

AUTOGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR N° 057/2017

Revoga e acrescenta dispositivos na
Lei Complementar n" 035/2015.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de
suas atribuições previstas no art. 10, § 1°, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1° A Lei Complementar n° 035, de 26 de junho de 2015, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

I - fica revogado o § 3° do art. 4°;

I - fica revogado o inciso III do artigo 5°;

II - fica revogado o inciso II do artigo 6°;

III - fica revogado o ineiso III do art. 11;

IV - o artigo 13 passa a vigorar acrescido dos incisos IV e V, com as seguintes redações:

''Art 13. (...)

(...)

IV - por iniciativa do contratante;

V - por justa causa, sem direito à indenização prevista nos incisos I e II do artigo 14
desta Lei." (AC)

Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Vila Velha, 06 de dezembro de 2017.

OSVALDÍ^MATU
1°/Secretári

O

^V^CTCÂRLINI

Presidente

NILMA MARU GUEZ DA SILVA

2° Secretário
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SECRETARIADO PLENO

<^0

Ofício N° 586/2018 Vitória, 07 de Maio de 2018

Exm° (a) Senhor(a),

Encaminho para os devidos fins, cópia do Venerando Acórdão

proferido pelo Egrégio Tribunal Pleno nos autos dos NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE N°0001372-58.2018.8.08.0000 em que é REQUERENTE

PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA-ES e o REQUERIDO a CÂMARA

MUNICIPAL DE SERRA-ES.

Cordiais Saudações,

AnrNPv«- _ - .
mone Fraga Sales de Souza

Diretora do Pleno Substituta

Resolução n" 29/2013 - D.J.E.S 28/06/2013

AO

EXMO. SR.

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA-ES
Av. Santa Leopoldina, n°840,Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES
CEP: 29102- 375



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TRIBUNAL PLENO

Gabinete do Desembargador Jorge Henrique Vaiie dos Santos

AÇÃO DIRETA DE INCONSTTTUaONAUDADE N.° 0001372-58.2018.8.08.0000
REQUERENTE: PREFEITO MUNIQPAL DE VILA VELHA
REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

1

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTUUaONAUDADE - LEI COMPLEMENTAR DE VILA VELHA N°
56/2017 - LB ORGÂNICA - COMPETÊNCIA PARA INCIATIVA LEGISLATIVA - SIMETRIA -
NORMA DE REPETIÇÃO OBRIGATÓRIA. MODIFICAÇÃO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS - VÍCIO DE INICIATIVA - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO -
INCONSTirUCIGNALlDADE RECONHECIDA.

I. Em atenção ao princípio da simetria, as regras de fixação de competência para iniciativa de
lei são regras de repetição obrigatória para Estados e Municípios. Malgrado não exista
nenhuma previsão na Constituição Federal e na Constituição Estadual quanto às matérias de
iniciativa privativa dos Chefes dos Poderes Executivos Municipais, por simetria, é possível
tomar as Constituições Estadual e Federal como parâmetro de controle.
II. A Constituição Federal em seu artigo 61, §1°, inciso II, letra "c" , bem como, a
Constituição Estadual em seu artigo 63, parágrafo único, inciso IV, fixam a competência do
Chefe do Executivo para a propositura de leis que versem sobre a modificação do regime
jurídico dos servidores públicos. Por simetria, a Lei Orgânica do Município de Vila Velha,
estabelece que é privativa do Prefeito Municipal a inciativa de leis que disponham sobre o
regime jurídico de seus servidores.
ffl. A Lei Complementar n° 56/2017 de Vila Velha, expressamente impõe modificação ao
regime Jurídico dos servidores municipais, alterando direito dos funcionários públicos. Lei esta
cuja iniciativa se deu por meio de ato de membro do Legislativo Municipal. Vício forma de
iniciativa. Violação à separação de Poderes.
IV. Súmula 09, do TJES.

V. Diante das conseqüências naturais inerentes à declaração de inconstitucionalidade, que
desprovê o ato de efeitos jurídicos, ressalva-se o imperativo de que se module os efeitos
temporais da presente decisão, a fim de se evitar lesão ainda maior à segurança jurídica, já
que há possibilidade clara de que já tenha sido concedida licença paternidade nos termos da
Lei aqui dita inconstitucional, servidores estes que, naturalmente não podem vir a ser
prejudicados.
VI. Ação que se julga procedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal
Pleno, à unanimidade de votos, julgar procedente a ação de inconstitucionalidade, nos termos
do voto do Relator.

Vitória/ES, f\ de de 2018.

h- V ̂  ^
'  RELATOR

AÇAO direta de INCONSTITUaONAUDADE N.° 0001372-58.2018.8.08.0000



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TRIBUNAL PLENO

Gabinete do Desembargador Jorge Henrique Vaiie dos Santos

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUaONAUDADE N.® 0001372-58.2018.8.08.0000
REQUERENTE; PREFEITO MUNIQPAL DE VILA VELHA

REQUERIDO: CÂMARA MUNIQPAL DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Sr. Presidente, no caso dos autos o PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA

propôs ação direta de inconstitucionalidade face a ato da CÂMARA MUNIQPAL DE

VILA VELHA que rejeitou seu veto integral e promulgou a Lei Complementar

Municipal n° 56, de 17 de novembro de 2017.

A aludida Lei dá nova redação ao inciso IV, do artigo 151, da Lei

Complementar n° 06/2002, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Municipais. A

novel legislação, em suma, destina-se a aumentar para 20 dias o período de licença

paternidade dos servidores do Município.

Segundo o Prefeito de Vila Velha, a LC 56/17, encontra-se eivada de vício

formal, eis que, segundo a Lei Orgânica do Município, a iniciativa para propositura de

lei que verse sobre o regime jurídico dos servidores municipais compete

privativamente ao Chefe do Executivo, sendo, neste caso concreto, proposta a Lei por

membro da Câmara de Vereadores.

Pois bem. De início, deixo assente que a teor da jurisprudência do Supremo

Tribunal Federal e também deste Tribunal, revela-se cabível o Controle de

Constitucionalidade de Lei Municipal que tenha como parâmetro a Lei Orgânica.

Muito embora não haja aqui violação a norma de natureza Constitucional

de modo imediato, doutrina e jurisprudência entendem viável o controle de

constitucionalidade quando a violação da Lei Orgânica se der sobre norma de

repetição obrigatória.

Assim, malgrado não exista nenhuma previsão na Constituição Federal e na

Constituição Estadual quanto às matérias de iniciativa privativa dos Chefes dos

AÇÃO DIRETA DE INCONSTEruaONALIDADE N.° 0001372-58.2018,8.08.0000 ^
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Gabinete do Desembargador Jorge Henrique Vaiie dos Santos

Poderes Executivos Municipais, por simetria, é pcjssível tomar as Constituições
Estadual e Federal como parâmetro de controle. |

Ora, o fato de o texto do Diploma Consti|ucional Estadual e Federal não
abrigarem menção expressa às matérias de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder
Executivo municipal, não faz com que tal ente fedeptivo esteja fora do âmbito de
obrigatoriedade das diretrizes básicas do processo iegislativo instituídas na
Constituição da Repúbiica e na Constituição do Estqdo, raciocínio que encontra sue
premissa maior no princípio da simetria. .

A doutrina constitucional, direcionada pèla jurisprudência dos Tribunais
Superiores, dispõe, de forma ciara, que "as hipópses previstas na Constituição
Federai de iniciativa reservada do Presidente da Repúbiica..peios princípios da
simetria e H» «eoaracão de poderes. devem ser oteervadas em âmbito estaduai,
distrital e municioai" , de modo que as -referidasl matérias terão de ser iniciadas
pelos Chefes Ho Executivo (Governadores do EsMdo e do DF e Prefeitos), sob
pena de se configurar =eronstlt..rionar.dade formai subjetiva". (PEDRO LENZA.
Direito Constitucional. 14 ed. São Paulo; Saraiva, 20lb, p. 443).

No mesmo sentido, DIRLEY DA CUNHA 'jÚNIOR, pondera que "as regn
do processo iegislativo, em especial as concernentes à iniciativa legislativa, por
forma da simetria, sêe H. observância obrigateria para os Estados, Distrito
cederei e Municioios", de tal sorte que a "violação à reserva da iniciativa releva
,eed..te inronstitucional que não pode ser convalidada com a sanção do chefe
do executivo se a iniciativa invadida era dele". Curso de Direito Constitucional. 5
ed. Salvador; Juspodvm, 2011, p. 1035). ;

Por fim, com dito, a Suprema Cortei e também este Tribunai Já se
manifestam sobre o tema, valendo o destaque paja os seguintes juigados que cito a
título exemplificativo:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTmJCIONAÜDADE N.° 0001372-58.2018.8.08.0000
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"A norma municipal foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do
TJ/SP, por violação aos arts. 24 (§ 2°, 4) e 144 da Constituição do Estado de São
Paulo. 2. A disposição sobre regime jurídico dos servidores municipais é de
competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61.
§ 1°, n, a e c, da Constituição Federal, de observância obrigatória pelos
Municípios. 3. É inadmissível emendas parlamentares em projeto de lei de
iniciativa privativa do Prefeito Municipal visando ampliar vantagens dos
servidores que impliquem aumento de despesas. Precedentes. (RE n° 370563
AgR, Rei®. Min®. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 27.6.2011).

AÇÃO DIRETA DE INCONSnTUCIONAÜDADE - LEI 2.552^013 DO MUNICÍPIO DE
VIANA - AFRONTA AO ARTIGO 31, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 63, PARÁGRAFO ÚNICO E AO ART. 17 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO - CONTROLE DE CONSTITUCIONAUDADE - CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL COMO PARÂMETRO - LB DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO

PODER EXECUTIVO - INQDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N.° 09 DO
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EXORDIAL - LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL

COM EFEITOS EX TUNC. 1 - A norma tida por violada é de repetição
obrigatória, em decorrência do Princípio da Simetria, segundo o qual as
regras básicas que regem o processo legislativo no âmbito da União devem
ser seguidas pelos Estados e, por fim, pelos Municípios. No caso ora em
exame, o controle de Constitucionalidade tem a Constituição Estadual

como Parâmetro. 2 - As matérias tratadas nesta Lei Municipal são de

competência do Chefe do Poder Executivo. A fixação de tais regras por meio de
lei deflagrada pelo representante da Câmara acarreta usurpação de
competência, retirando do Executivo a liberdade no exercício da Administração.

3  - Configura-se, nestes casos, a inconstitucionalidade formal subjetiva,
refletindo o disposto na Súmula 9 deste Tribunal, dispondo que "é
inconstitucional lei municipal de iniciativa do Poder Legislativo que disponha

sobre matéria de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo." 4 -

Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade formal, por

vício de iniciativa, da Lei Municipal n.° 2.552^013, do Município de Viana, com

efeitos ex tunc. (TJES - ADI; 00301069220138080000, Relator: MANOEL ALVES

RABELO, Data de Julgamento: 05/05/2014, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação;

07/05/2014)

'b

ACAO direta de INCONSTlTUaONAUDADE N.» 0001372-58.2018.8.08.0000
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Desta feita, entendo que merece ser conhecida a presente ação direta de

inconstitucionalidade.

Adentrando seu mérito, desde já assevero qjje, muito embora sabedor da
relevância da matéria não só para os servidores municipais, mas para seu núcleo

familiar, ante a salutar benesse concedida ao se aumentar a licença paternidade, é

imperioso reconhecer que a Lei Municipal impugnad^ padece de vício formal de
inconstitucionalidade. ;

Lembro que o objeto da presente ADI, é a Lei Complementar Municipal

56/2017, que altera o Estatuto dos Servidores Municipais, aumentando para 20 dias o

período de licença paternidade dos servidores do Mun|icípio, pairando a alegação de
inconstitucionalidade em função de alegada usurpaçãó de competência privativa do

Chefe do Executivo Municipal.

Nas razões acima expostas, restou fixada a premissa de que, em atenção

ao princípio da simetria, as regras de fixação de conr]petência para iniciativa de lei,

são regras de repetição obrigatória para Estados e Municípios.

Neste sentido, vale destacar que a Constitujção Federal em seu artigo 61,
§1°, inciso II, letra "c" , bem como a Constituiçãcf Estadual em seu artigo 63,

parágrafo único, inciso IV, fixam a competência dd Chefe do Executivo para a

propositura de leis que versem sobre a modificação doj regime jurídico dos servidores
públicos. 1

Assim, respeitando o disposto na Constituição Federal e na Constituição

Estadual, a Lei Orgânica do Município de Vila Velha, estabelece que:

Art. 34 - A iniciativa de lei cabe a qualquer Vereador, às Comissões da Câmara, ao

Prefeito e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos legais.

.  Parágrafo Único. São de Iniciativa privativa do Prefeito Municipal as leis que

disponham sobre: ^

AÇAO direta de INCONSTITUCIONAUDADE N." 0001372-58.2018.8.08.0000
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I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta,
indireta ou fundacional, bem como regime jurídico de seus servidores, aumento

de sua remuneração, vantagens e aposentadoria;

Neste contexto, o vício forma operado pela Câmara de Vereadores do

Município de Vila Velha me parece evidente.

A Lei Complementar 56/2017, expressamente impõe modificação ao

regime jurídico dos servidores municipais, alterando direito dos servidores. Lei esta
cuja iniciativa se deu por meio de ato de membro do Legislativo Municipal.

A violação à regra de iniciativa revela-se patente, tanto que a Câmara

Municipal não logrou êxito sequer em confrontar as razões vertidas na exordial
quando prestou suas informações, lançando mão de digressões abstratas sobre
direitos sociais e sobre a regularidade do processo legislativo propriamente dito, nada

dispondo sobre a competência privativa prevista na Lei Orgânica.

Por fim, cabe destacar que o tema já fora, inclusive, objeto de súmula deste

Tribunal de Justiça, a me parecer não haver dúvidas quanto ao vício formal operado
na hipótese concreta.

Diz a Súmula 09 desta Corte:

"É inconstitucional lei municipal de iniciativa do Poder Legislativo que

disponha sobre matéria de competência exclusiva do Chefe do Poder

Executivo."

A Súmula deste Tribunal toma com referência o artigo 17, da Constituição

Estadual, que estabelece a necessária Separação dos Poderes Executivo, Legislativo e

judiciário, a contemplar a ofensa Constitucional operada em casos que tais.

Portanto, na hipótese concreta a Câmara Municipal de Vila Velha muito

claramente usurpou a competência do Chefe do Executivo, em clara violação à

disposição expressa da Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 34, § único, inciso I,

Íd
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUaONAUDADE N." 0001372-58.2018.8.08.0000
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padecendo, assim, de inconstituclonalidade formal subjetiva.

Neste contexto, diante das conseqüências naturais inerentes à declaração

de inconstitucionalidade, que desprovê o ato de iefeitos Jurídicos, ressalvo o

imperativo de que se module os efeitos temporais da presente decisão, a fim de se

evitar lesão ainda maior à segurança Jurídica, Já que há possibilidade clara de que Já

tenha sido concedida licença paternidade nos termos da Lei aqui dita inconstitucional,

servidores estes que, naturalmente não podem vir a ser prejudicados.

Assim, entendo que em analogia ao artigo 27\ da Lei 9.868/99, que rege o

controle de constitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal, há que se

conferir à tal declaração de inconstitucionalidade o qfeito ex nunc, para que esta

decisão produza seus efeitos apenas a partir de seu trânsito em Julgado, no fim último

de que se confira segurança Jurídica aos servidores locais eventualmente Já

beneficiados.

Desta feita, Sr. Presidente, dispenso maiores digressões para JULGAR

PROCEDENTE O pedido vertido na exordial, reconhecendo a inconstitucionalidade

da Lei Complementar de Vila Velha n° 56, de 17 de novembro de 2017, ante o

vício formal existente, manifesto na usurpação da competência privativa do Chefe do

Executivo Municipal, operando-se, assim, violação ao princípio da Separação dos

Poderes. Contudo, a inconstitucionalidade terá seus efeitos modulados, passando

a surtir apenas a partir do trânsito em julgado da presente decisão.

É como voto, Sr. Presidente.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE D05 SANTOS
RELATOR

1  Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendO| em vista razões de segurança jurídica ou de
excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir
os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento
que venha a ser fixado.

AÇÃO DIRETA DE INCGNSTITUCIGNAUDADE N." 0001372-58.2018.8.08.0000
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413/2018
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SEMGOV
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PGM
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Juliana

Data:

14/05/2018

Recebida por:

Resumo do Assunto: Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 0001372-58.2018.8.08.0000

Doutor Procurador Geral,

Encaminhamos cópia do Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Pleno nos

autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 0001372-58.2018.8.08.000, referente o

deíerimento do pedido na exordial, ajuizada pelo Exmo. Sr. Prefeito em face da Câmara

Municipal de Vila Velha, reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei Complementar de

Vila Velha n° 56, de 17 de novembro de 2017, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores

Municipais, aumentando para 20 dias o período de licença patemidade dos servidores do

Município.

Atenciosamente, ..AlmuSflpireéoCimrM
Subsecretária

SEMGOV / PMVV
Mat.; 968005

SATURNINO DE FREITAS MAURO

Secretário Municipal de Governo

j'-


