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Proposta de Emenda Constitucional n.º: 26/2019  

Autores: Deputado Sergio Majeski e outros 

Assunto: Modifica dispositivos da Constituição do Estado do Espírito Santo, 

estabelecendo a obrigatoriedade de elaboração de plano de carreira para o magistério 

que equipare a remuneração dos professores com a dos demais profissionais com 

escolaridade equivalente. 

 

 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

 

O Excelentíssimo Senhor Deputado Sergio Majeski e outros 

apresentaram a referida Proposta de Emenda Constitucional que modifica dispositivos 

da Constituição do Estado do Espírito Santo, estabelecendo a obrigatoriedade de 

elaboração de plano de carreira para o magistério que equipare a remuneração dos 

professores com a dos demais profissionais com escolaridade equivalente 

 

O procurador designado emitiu parecer técnico jurídico pela 

inconstitucionalidade da Proposta de Emenda Constitucional nº 26/2019, uma vez que 

as matérias relacionadas a funcionamento e a atribuição de órgãos do Poder Executivo 

devem estar inseridas em norma cuja iniciativa é reservada àquela autoridade. 

 

Em que pese a nobre intenção da proposta de emenda constitucional nº 

26/2019, encontra-se afronta direta a reserva de iniciativa prevista aos artigos 63, 

parágrafo único, III e IV, 91, II da Constituição Estadual. 

 

A cláusula de reserva referente à instauração do processo legislativo 

consubstancia postulado constitucional de observância compulsória, em respeito ao 

princípio de separação dos Poderes do Estado. 
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É de ressaltar a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para 

deflagrar o processo legislativo sobre matérias pertinentes à Administração Pública 

(CF/88, artigo 61, § 1º, II, "e"). Observância pelos estados-membros às disposições da 

Constituição Federal, em razão da simetria. 

 

A presente proposta de Emenda constitucional incide direta e 

indevidamente na organização administrativa e de pessoal, bem como em tema do 

Regime Jurídico Único e do Estatuto dos Funcionários Policiais Civis do Estado do 

Espírito Santo. 

 

No caso em testilha, portanto, inexiste espaço para a iniciativa do Poder 

Legislativo, pois, conforme expressamente disposto nos artigos 63, inciso III, da 

Constituição Estadual, incumbe ao Chefe do Poder Executivo, privativamente, a 

iniciativa de leis que versem sobre criação, estruturação e atribuições das secretarias e 

órgãos da administração pública. 

 

O Supremo Tribunal tem assim decidido por entender que a cláusula de 

reserva de iniciativa do processo legislativo, estabelecida na Carta Magna, excepciona 

o princípio geral da legitimação concorrente para o processo de formação das leis, 

configurando a sua inobservância vício formal de inconstitucionalidade. 

 

Trata-se, assim, de matéria que só pode ter seu processo legislativo 

deflagrado privativamente por proposição do Chefe do Poder Executivo, não podendo, 

a Assembleia Legislativa, tomar a iniciativa de projetos que visem dispor sobre esta 

matéria, sob pena de se implementar hipótese de usurpação da iniciativa, eivando de 

mácula insanável o texto legal daí decorrente. 

 

Este é o entendimento de HELY LOPES MEIRELLES1: 

 

                                                 
1
 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 16 ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 676.   
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A iniciativa reservada ou privativa assegura o privilégio do projeto 

ao seu titular, possibilita-lhe a retirada a qualquer momento antes 

da votação e limita qualitativa e quantitativamente o poder de 

emenda, para que não se desfigure nem se amplie o projeto 

original; só o autor pode oferecer modificações substanciais, 

através de mensagem aditiva.  No mais, sujeita-se a tramitação 

regimental em situação idêntica a dos outros projetos, advertindo-

se, porém, que a usurpação de iniciativa conduz à irremediável 

nulidade da lei, insanável mesmo pela sanção ou promulgação de 

quem poderia oferecer o projeto. 

 

JOSÉ AFONSO DA SILVA, a respeito da contribuição do poder 

de iniciativa das leis ao Poder Executivo, leciona: 

 

“A razão por que se atribui ao Executivo o poder de iniciativa mormente 

em matéria financeira e de plano de governo, decorre da posição em 

que se encontra face às necessidades coletivas e, sobretudo, por a ele 

estar entregue a missão de dotar o Poder Público de uma administração 

adequada à satisfação daquelas necessidades, o que seria quase 

irrealizável sem a possibilidade de ele indicar o conteúdo das leis que 

julga capazes de resolver os problemas do povo.” (RDP ,v.1, out./dez. 

1991). 

 

Assim, verifica-se o seguinte acórdão do Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento da ADI 4154/MT, no ano de 2010, relator Ministro Ricardo Lewandowski: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA 

CONSTITUCIONAL QUE DISPÕE SOBRE REGIME JURÍDICO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. 

PROJETO ORIGINADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO RECONHECIDO. 

VIOLAÇÃO À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO. EXISTÊNCIA, TAMBÉM, DE VÍCIO DE 
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INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. LIMITE ÚNICO. 

SUBSÍDIOS DE PARLAMENTAR LIMITADO AO DOS 

DESEMBARGADORES. VINCULAÇÃO DE ESPÉCIES 

REMUNERATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA 

PROCEDENTE. I - A iniciativa de lei que disponha sobre o 

regime jurídico dos servidores públicos é reservada ao Chefe do 

Poder Executivo local por força do artigo 61, § 1º, II, c, da 

Constituição Federal. II - Não se aplica o limite único fixado no § 12, 

do art. 37, da Constituição Federal, aos subsídios dos Deputados 

Estaduais e Distritais e dos Vereadores conforme estabelece esse 

mesmo dispositivo. A lei local impugnada não faz a referida ressalva. 

III - E vedada a vinculação de quaisquer espécies remuneratórias, 

para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, nos 

termos do art. 37, XIII, da Constituição Federal. IV - Ação direta 

julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Emenda 

Constitucional 54, de 26 de agosto de 2008, que modificou o art. 145, 

§§ 2º e 4º, da Constituição do Estado de Mato Grosso. (STF - ADI: 

4154 MT , Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de 

Julgamento: 26/05/2010, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-

110 DIVULG 17-06-2010 PUBLIC 18-06-2010 EMENT VOL-02406-

02 PP-00246) 

 

Enfim, ALEXANDRE DE MORAES arremata:  

 

“a iniciativa 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 de 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” (MORAES, 2011, p. 

674) 
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Ainda de acordo com a jurisprudência do STF, entende-se que as normas 

constitucionais acerca de reserva de iniciativa se aplicam às propostas de emenda a 

constituição estadual:  

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MILITARES. 

REGIME JURÍDICO. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO 

PODER EXECUTIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Emenda 

Constitucional 29/2002, do estado de Rondônia. 

Inconstitucionalidade. À luz do princípio da simetria, é de iniciativa 

privativa do chefe do Poder Executivo estadual as leis que 

disciplinem o regime jurídico dos militares (art. 61, § 1 o , II, f, da 

CF/1988). Matéria restrita à iniciativa do Poder Executivo não 

pode ser regulada por emenda constitucional de origem 

parlamentar. Precedentes. Pedido julgado procedente.2 

 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA 

CONSTITUCIONAL QUE DISPÕE SOBRE REGIME JURÍDICO DOS 

SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE RONDÔNIA. PROJETO 

ORIGINADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO RECONHECIDO. 

VIOLAÇÃO À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I – À luz do princípio 

da simetria, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica ao 

afirmar que, no tocante ao regime jurídico dos servidores militares 

estaduais, a iniciativa de lei é reservada ao Chefe do Poder 

Executivo local por força do artigo 61, § 1 o , II, f, da Constituição. II – 

O vício formal não é superado pelo fato de a iniciativa legislativa 

ostentar hierarquia constitucional. 

III – Ação direta julgada procedente para declarar a 

inconstitucionalidade do artigo 148-A da Constituição do Estado 

                                                 
2
 STF. Plenário. ADI 2.966/RO. Rel.: Min. JOAQUIM BARBOSA. DJ, 6 maio 2005. 
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de Rondônia e do artigo 45 das Disposições Constitucionais 

Transitórias da Carta local, ambos acrescidos por meio da 

Emenda Constitucional 56, de 30 de maio de 20073 

 

Desta feita, resta caracterizado o vício de natureza formal, na medida 

em que, o Legislativo está restringindo o planejamento administrativo do governador, a 

quem cabe exercer, privativamente, a direção superior da administração pública 

estadual dispondo sobre sua organização e funcionamento. 

 

Por me perfilhar ao entendimento do procurador designado, opino pelo 

ACOLHIMENTO o parecer técnico jurídico, nos termos dos seus fundamentos 

exarados. 

 

Vitória/ES, 24 de outubro de 2019. 

 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 

 

                                                 
3
 STF. Plenário. ADI 3.930/RO. Rel.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI. DJe 200, 23 out. 2009 
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