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EMENTA

Lei Complementar DF 974/20: Adicional de insalubridade em grau máximo. Vício de iniciativa.
Competência privativa do chefe do Poder Executivo. Inconstitucionalidade.

1 - Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham
sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e
fundacional, ou aumento de sua remuneração e sobre servidores públicos do Distrito Federal, seu
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria (LODF, art. 71, § 1º, I e II).

2 - Lei, de iniciativa parlamentar, vetada pelo Governador do DF, veto derrubado pela Câmara
Legislativa, que assegura a percepção de adicional de insalubridade, em grau máximo, aos servidores
públicos que especifica, invade iniciativa que é exclusiva do Governador do Distrito Federal.

3 – Assegurar adicional de insalubridade de forma generalizada a categoriais funcionais, em grau
máximo, independentemente de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, por lei
de iniciativa parlamentar, afronta o princípio da separação dos poderes, interferindo diretamente na
atuação do Poder Executivo.

4 – Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores do(a) Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito



Federal e dos Territórios, JAIR SOARES - Relator, VERA ANDRIGHI - 1º Vogal, TEÓFILO
CAETANO - 2º Vogal, JESUINO RISSATO - 3º Vogal, JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS - 4º
Vogal, ALFEU MACHADO - 5º Vogal, RÔMULO DE ARAÚJO MENDES - 6º Vogal, LEILA
ARLANCH - 7º Vogal, FÁTIMA RAFAEL - 8º Vogal, JAMES EDUARDO OLIVEIRA - 9º Vogal,
CARMELITA BRASIL - 10º Vogal, CRUZ MACEDO - 11º Vogal, WALDIR LEÔNCIO LOPES
JÚNIOR - 12º Vogal, MARIO-ZAM BELMIRO - 13º Vogal, J. J. COSTA CARVALHO - 14º Vogal,
SANDRA DE SANTIS - 15º Vogal, ANA MARIA AMARANTE - 16º Vogal e ROMEU GONZAGA
NEIVA - 17º Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA, em
proferir a seguinte decisão: Admitida a ação. Julgou-se procedente, declarando-se a
inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 974/20, com efeitos "ex tunc" e "erga omnes". Unânime.
, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 22 de Junho de 2021

Desembargador JAIR SOARES
Relator

RELATÓRIO

O Governador do Distrito Federal  ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar,ajuíza
impugnando , que fixou critérios para adicional de insalubridade a servidoresa LC Distrital n. 974/20
públicos que atuem diretamente no controle, na prevenção e no atendimento relacionado a Covid-19.

Diz que a lei, de iniciativa parlamentar, invade competência privativa do chefe do Executivo para
iniciar lei que disponha sobre o regime jurídico dos servidores públicos distritais.

E estabelece critérios para pagamento de adicional de insalubridade, sem observar a regulamentação
que há sobre o tema.

A lei aumenta gastos públicos, o que invade competência exclusiva do Governador, e afronta o art. 71,
§ 1º, V, da Lei Orgânica do DF.

E afronta o princípio da separação dos poderes, pois não observada a competência do Poder Executivo
para dispor sobre a organização e funcionamento da Administração Pública e exercer a direção
superior da Administração.

Informações prestadas pela , em que pede sejaMesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal
julgada improcedente a ação, alegando que a competência para legislar sobre a proteção e defesa da
saúde concorrente com a União insere-se na definição de proteção à saúde e interesse local, que
significa  (ID 23400439, p. 3/4).“adoção de medidas de redução de riscos de doenças e outros agravos”

Compete à Câmara Legislativa dispor sobre matérias relacionadas à saúde, devendo preponderar os
princípios da dignidade da pessoa humana e valor social do trabalho, considerando o período
excepcional marcado pela crise sanitária.

A Procuradoria-Geral do Distrito sustenta que a lei padece de inconstitucionalidade. Ao dispor sobre
regramentos específicos sobre servidores públicos, interfere na condução da Administração Distrital, o



que é atribuição exclusiva do Poder Executivo, além de inegável repercussão financeira sem previsão
orçamentária (ID 23837369).

A  opinou pela procedência da ação (IDProcuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios
24657857).

Foram prestadas informações, com incursão no mérito, e houve manifestação da Procuradoria do DF e
da Procuradoria de Justiça. O julgamento será, assim, definitivo, conforme faculta o art. 146 do
RITJDFT.

VOTOS

O Senhor Desembargador JAIR SOARES - Relator

Se houver pedido de liminar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado
para a ordem social e para a segurança jurídica, poderá, após prestadas informações no prazo de 10
(dez) dias e a manifestação do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça
do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, submeter o processo
diretamente ao Conselho Especial, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação (RITJDFT,
art. 146).

Prestadas as informações pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal e tendo-se
manifestado a Procuradoria Geral do DF e a Procuradora Geral de Justiça, submete-se a ação ao
Conselho Especial para julgamento definitivo.

A lei impugnada – LC Distrital n. 974/20 - de iniciativa parlamentar, vetada pelo Governador do
 Complementar n. 840/11 eDistrito Federal, veto derrubado pela Câmara Legislativa, alterou a L.

concedeu adicional de insalubridade no grau máximo aos servidores públicos distritais que atuam na
prevenção ou combate a pandemias.

Confira-se:

Art. 1º O art. 83 da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, passa a vigorar acrescido
dos seguintes §§ 3º a 8º:

§ 3º Aos agentes públicos que atuem diretamente na prevenção e no combate de pandemias declaradas
pelo poder público aplica-se o grau máximo de insalubridade.

§ 4º Aplica-se o grau máximo de insalubridade aos agentes públicos que atuem em serviços essenciais
pelo tempo que perdurar a pandemia.

§ 5º Aplica-se o grau máximo de insalubridade aos servidores da carreira Auditoria de Atividades
Urbanas que atuem em serviços essenciais na prevenção e no combate do vírus da Covid-19, enquanto
durar o estado de calamidade pública decretado pelo poder público do Distrito Federal.

§ 6º O grau máximo de insalubridade é concedido aos servidores da saúde que atuam diretamente na
prevenção e no combate de epidemias e doenças contagiosas, durante período de declaração de
emergência em saúde pública no Distrito Federal.

§ 7º Aplica-se o grau máximo de insalubridade aos servidores da carreira Atividades de Defesa do
Consumidor do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal – Procon-DF que atuam em



serviços essenciais voltados a prevenção e combate à pandemia da Covid-19, enquanto perdurar o
estado de calamidade pública instituído por meio do Decreto Legislativo nº 2.284, de 2020.

§ 8º Aplica-se o grau máximo de insalubridade aos servidores da carreira Policiamento e Fiscalização
de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran-DF que atuem em serviços
essenciais na prevenção e no combate ao vírus da Covid-19, enquanto durar o estado de calamidade
pública decretado pelo poder público do Distrito Federal.

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.”

Antes da mudança, estipulava o art. 83 da LC 840/11:

“Art. 83. O adicional de insalubridade ou de periculosidade é devido nos termos das normas legais e
regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral, observados os percentuais seguintes,
incidentes sobre o vencimento básico:

I – cinco, dez ou vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio ou máximo,
respectivamente;

II - 10%, no caso de periculosidade, salvo no caso da carreira de Execução Penal, disciplinada pela
Lei nº 3.669, de 13 de setembro de 2005, que é de 20%.

§ 1º O adicional de irradiação ionizante deve ser concedido nos percentuais de cinco, dez ou vinte por
cento, na forma do regulamento.

§ 2º A gratificação por trabalhos com raios X ou substâncias radioativas é concedida no percentual de
dez por cento.”

O adicional de insalubridade, previsto na LC Distrital 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos civis do Distrito Federal, é devido ao servidor que trabalha com habitualidade em
locais insalubres nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em
geral (arts. 79 e 83), observadas as situações estabelecidas em legislação específica (art. 81).

A lei impugnada acrescentou seis parágrafos ao art. 83 da LC Distrital 840/11, dispondo que a todos
os agentes públicos que atuam diretamente na prevenção e no combate de pandemias declaradas pelo
poder público será concedido o adicional de insalubridade em grau máximo.

E será concedido o adicional, em grau máximo, aos servidores da saúde que atuam diretamente na
prevenção e combate de epidemias e doenças contagiosas, aos agentes públicos que atuem em
serviços essenciais, aos servidores da carreira Auditoria de Atividades Urbanas, do Procon e do
Detran que atuem na prevenção e combate do vírus da Covid-19, enquanto durar o estado de
calamidade pública decretado pelo poder público do Distrito Federal.

Ao especificar as carreiras de servidores aos quais devido o adicional de insalubridade, em grau
máximo, a lei aumentou a remuneração de servidores, invadindo, assim, atribuição do chefe do
executivo quanto à iniciativa de lei que disponha sobre a remuneração de servidores.

O c. STF, no tocante ao adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas,
reconheceu ter a Constituição Federal estendido aos servidores públicos civis alguns dos direitos
sociais e que “esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de



lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que eles decorrem,
essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público,

 (RE 169173, 1ª Turma,da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação.”
Rel. Min. Moreira Alves, julgado em 10.5.96, publicado em 16.5.97).

Significa que, adicional de insalubridade, por ser vantagem do servidor público, integra o regime
jurídico desses e, como tal, a iniciativa de leis que disponha a respeito é do chefe do poder executivo.

E, na forma do art. 71, § 1º, I e II, da LODF, no tocante aos servidores do DF, ao Governador do
Distrito Federal compete privativamente a iniciativa das leis que disponham sobre criação de cargos,
funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional, ou aumento de sua 

 e sobre servidores públicos do Distrito Federal, seu , provimento deremuneração regime jurídico
cargos, estabilidade e aposentadoria.

E o Conselho Especial, quanto ao tema, decidiu que “o art. 71 da LODF dispõe que as propostas de
leis que versem sobre o regime jurídico do servidor público, que estabeleçam atribuições para os
órgãos integrantes da administração pública e que veiculem matéria orçamentária, abrangendo o
pagamento de precatórios, são todas de responsabilidade do Governador do Distrito Federal, porque

 ( ,guardam relação direta com a função administrativa típica do Poder Executivo.” Acórdão 1192776
20180020024776ADI, Relator: João Timóteo de Oliveira, Conselho Especial, data de julgamento:
6/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: 319/320).

Não bastasse, ao conceder o adicional de insalubridade a determinadas categorias funcionais, sem
prévia avaliação individual das condições de trabalho dos servidores, e em grau máximo, a lei cria
despesa pública sem a correspondente indicação da fonte de custeio.

Em nota técnica, a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal informou que, se
considerada apenas a alteração do percentual do adicional de insalubridade aos servidores públicos
que já o recebem, haverá acréscimo de despesa mensal de R$ 11.392.970,10 (ID 22907682, p. 5).

E a Secretaria de Estado de Orçamento informou que a projeção orçamentária para o período de seis
meses, considerando apenas os atuais beneficiários, resultará em déficit orçamentário de pessoal de
R$ 414.368.653,60 (ID 22907683, p. 2).

A lei, eventualmente, pode criar despesa para a Administração Pública. Mas deve ser de iniciativa do
Governador, conforme art. 72, I, da LODF.

Decidiu o c. STF:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 10.640/1998 DO ESTADO DE
SANTA CATARINA – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE RESULTOU DE INICIATIVA
PARLAMENTAR – CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE A SERVIDORES PÚBLICOS,
INDEPENDENTEMENTE DA DISTÂNCIA DO DESLOCAMENTO – USURPAÇÃO DO PODER
DEINICIATIVA DO PROCESSO LEGISLATIVO RESERVADO, NOTADAMENTE, AO
GOVERNADOR DO ESTADO – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
SEPARAÇÃO DE PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – AÇÃO DIRETA
JULGADA PROCEDENTE. PROCESSO LEGISLATIVO E INICIATIVA RESERVADA DAS
LEIS

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. Situação ocorrente na espécie, em que diploma
legislativo estadual, de iniciativa parlamentar, institui vale-transporte em favor de servidores públicos,
independentemente da distância do seu deslocamento: concessão de vantagem que, além de interferir
no regime jurídico dos servidores públicos locais, também importa em aumento da despesa pública
(RTJ 101/929 – RTJ 132/1059 – RTJ 170/383, v.g.).



A usurpação da prerrogativa de iniciar o processo legislativo qualifica-se como ato destituído de
qualquer eficácia jurídica, contaminando, por efeito de repercussão causal prospectiva, a própria
validade constitucional da norma que dele resulte. Precedentes. Doutrina. Nem mesmo a ulterior
aquiescência do Chefe do Poder Executivo mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele seja a
prerrogativa usurpada, tem o condão de sanar esse defeito jurídico radical. Insubsistência da Súmula
nº 5/STF, motivada pela superveniente promulgação da Constituição Federal de 1988. Doutrina.
Precedentes.

SIGNIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
(CIVIS E MILITARES) – A locução constitucional ‘regime jurídico dos servidores públicos’
corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações, estatutárias ou
contratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes. Nessa matéria, o processo de formação das
leis está sujeito, quanto à sua válida instauração, por efeito de expressa reserva constitucional, à
exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes.” (ADI 1809/SC, Tribunal Pleno, Rel.
Min. Celso de Mello, julgado em 29.6.17, DJe 10.8.17).

Além do vício formal de iniciativa do processo legislativo, a lei impugnada afronta, ainda, o princípio
da separação dos poderes, interferindo diretamente na atuação do Executivo.

O adicional de insalubridade, previsto como direito social na Constituição Federal e, no âmbito
distrital, assegurado pelo art. 83 da LC Distrital 840/11 – que dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos distritais -, é devido nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes
aos trabalhadores em geral.

E o art. 190 da CLT estabelece que incumbe ao Ministério do Trabalho aprovar o quadro das
atividades e operações insalubres e adotar normas sobre os critérios de caracterização da
insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de
exposição do empregado a esses agentes.

Por sua vez, o Dec. Distrital 32.547/10, que regulamenta a forma como será feito o pagamento desse,
no art. 3º, condiciona a caracterização da atividade insalubre ou perigosa ou de radiação ionizante à
perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, observadas as competências e situações
previamente estabelecidas em leis e regulamentos.

E, na concessão dos adicionais – insalubridade e periculosidade – aplicam-se, subsidiariamente, as
normas regulamentadoras aprovadas pela Portaria 3.214/78, do Ministério do Trabalho (art. 12 do
Dec. Distrital 32.547/10).

A NR 15, no anexo XIV, relaciona as atividades que envolvem agentes biológicos e sua avaliação
qualitativa, sendo:

- em grau máximo: trabalho ou operações, em contato permanente com pacientes em isolamento por
doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados; - carnes,
glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose); esgotos (galerias e tanques); e lixo urbano
(coleta e industrialização).

- em grau médio: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos
de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se
unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de
uso desses pacientes, não previamente esterilizados); hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e
outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao
pessoal que tenha contato com tais animais); contato em laboratórios, com animais destinados ao



preparo de soro, vacinas e outros produtos; laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se
tão-só ao pessoal técnico); gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se
somente ao pessoal técnico); cemitérios (exumação de corpos); estábulos e cavalariças; e resíduos de
animais deteriorados.

Ao conceder o adicional de insalubridade de forma generalizada a diversas categoriais funcionais, em
grau máximo, independentemente de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, a
lei impugnada claramente invade atribuições do Poder Executivo e, até mesmo, competência
legislativa da União.

Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios,
cabendo-lhe exercer, em seu território, todas as competências que não lhe sejam vedadas pela
Constituição Federal (CF, 32, § 1º e LODF, art. 14).

O Distrito Federal, no exercício de sua competência suplementar, observará as normas gerais
estabelecidas pela União. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, o Distrito Federal exercerá
competência legislativa plena, para atender suas peculiaridades (art. 17, §§ 1º e 2º, LODF).

E lhe são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Municípios, cabendo-lhe legislar
sobre assuntos de interesse local (art. 32, § 1º, c/c art. 30, I, da CF, reproduzido no art. 14 da LODF).

A LC Distrital n. 974/20 – repita-se, de iniciativa parlamentar, vetada pelo Governador do DF, veto
derrubado pela Câmara Legislativa -- ao conceder adicional de insalubridade no grau máximo aos
servidores públicos que atuam na prevenção ou combate a pandemias especificados na lei, afronta a
competência privativa da União.

Em julgamento recente, de hipótese semelhante, este Conselho especial decidiu que “em que pese a
competência concorrente dos entes federados para legislarem acerca dos direitos de proteção e defesa
da saúde, a medida cautelar foi concedida para suspender o artigo 8º, §§ 1º e 2º, da Lei 6.589/20
veicula norma materialmente inconstitucional, ao preconizar que o contato direto do trabalhador com
pacientes possivelmente infectados pela Covid-19 configura grau máximo do adicional de
insalubridade, gerando o direito à indenização decorrente do descumprimento da lei, uma vez que, ao
disciplinar direitos trabalhista e civil, fere de morte o Princípio da Separação dos Poderes e a
competência residual dos estados, disposições contidas nos artigos 14 e 53 da LODF, e, pela via
reflexa, as competências privativa e exclusiva da União previstas nos artigos 21, XXIV, e 22, I, da

 ( , 07152948420208070000, Rel. Desa. Leila Arlanch,Constituição da República.” Acórdão 1300283
Conselho Especial, data de julgamento: 17.11.2020, publicado no DJE: 4.12.2020).

Registre-se que não é o Poder Judiciário insensível aos profissionais que estão na linha de frente do
enfrentamento da Covid-19, nem se está negando o valor social do trabalho ou da dignidade da pessoa
humana. Não se pode, contudo, que, no afã de beneficiar esses servidores, sejam editadas leis
manifestamente inconstitucionais.

Julgo procedente a ação e declaro a inconstitucionalidade da LC Distrital 974/20, com efeitos ex tunc
e erga omnes.

A Senhora Desembargadora VERA ANDRIGHI - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Desembargador TEÓFILO CAETANO - 2º Vogal
Com o relator

O Senhor Desembargador JESUINO RISSATO - 3º Vogal
Com o relator

O Senhor Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS - 4º Vogal
Com o relator

O Senhor Desembargador ALFEU MACHADO - 5º Vogal
Com o relator



O Senhor Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES - 6º Vogal
Com o relator

A Senhora Desembargadora LEILA ARLANCH - 7º Vogal
Com o relator

A Senhora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL - 8º Vogal
Com o relator

O Senhor Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA - 9º Vogal
Com o relator

A Senhora Desembargadora CARMELITA BRASIL - 10º Vogal

Trata-se Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Distrito Federal com
fundamento nos artigos 71, §1º, I, II e V, 100, VI e X, e 53, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal
, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Distrital nº 974/2020, que
acrescentou os §§ 3º a 8º ao art. 83 da Lei Complementar Distrital nº 840/2011.

A petição inicial noticia que a norma impugnada é proveniente de iniciativa parlamentar,
posteriormente vetada pelo Governador e promulgada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Seu texto final é o seguinte, :in verbis

“Art. 1º Oart. 83 da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, passa a vigorar
acrescido dos seguintes §§ 3º a 8º:

§ 3º Aos agentes públicos que atuem diretamente na prevenção e no combate de pandemias
declaradas pelo poder público aplica-se o grau máximo de insalubridade.

§ 4º Aplica-se o grau máximo de insalubridade aos agentes públicos que atuem em serviços
essenciais pelo tempo que perdurar a pandemia.

§ 5º Aplica-se o grau máximo de insalubridade aos servidores da carreira Auditoria de Atividades
Urbanas que atuem em serviços essenciais na prevenção e no combate do vírus da Covid-19,
enquanto durar o estado de calamidade pública decretado pelo poder público do Distrito Federal.

§ 6º O grau máximo de insalubridade é concedido aos servidores da saúde que atuam diretamente na
prevenção e no combate de epidemias e doenças contagiosas, durante período de declaração de
emergência em saúde pública no Distrito Federal.

§ 7º Aplica-se o grau máximo de insalubridade aos servidores da carreira Atividades de Defesa do
Consumidor do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal – Procon-DF que atuam em
serviços essenciais voltados a prevenção e combate à pandemia da Covid-19, enquanto perdurar o
estado de calamidade pública instituído por meio do Decreto Legislativo nº 2.284, de 2020.

§ 8º Aplica-se o grau máximo de insalubridade aos servidores da carreira Policiamento e
Fiscalização de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran-DF que atuem
em serviços essenciais na prevenção e no combate ao vírus da Covid-19, enquanto durar o estado de
calamidade pública decretado pelo poder público do Distrito Federal.

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.”

Em síntese, o Governador do Distrito Federal sustenta que por disciplinar matéria de iniciativa
exclusiva do Chefe do Poder Executivo, concernente à estipulação no grau máximo de adicional de



insalubridade aos servidores públicos que lidem com pandemias, no combate e prevenção à
COVID-19, a emenda parlamentar incorre em vício por alterar a Lei Complementar nº 840/2011
(Estatuto dos Servidores Públicos Civis do DF) e por gerar aumento de despesas sem prévia dotação
orçamentária, em desrespeito aos preceitos contidos nos artigos 71, §1º, II e V, da LODF. Também
aponta a inconstitucionalidade material dos dispositivos, vez que resultam em indevida interferência
das atribuições normativas do Governador do Distrito Federal, maculando o princípio da separação
dos poderes, nos termos do art. 53 da LODF.

Requer, ao final, o recebimento da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, a fim de que seja
concedida medida cautelar para suspender  a norma impugnada, nos termos do art. 10, §3º dain totum
Lei nº 9.868/99. No mérito, pugna seja declarada a inconstitucionalidade da Lei Complementar
Distrital nº 974/2020.

O despacho no ID nº 22909549 determinou a aplicação do rito sumário do art. 12 da Lei nº 9.868/99 e
do art. 146 do RITJDFT, com a intimação da Câmara Legislativa do Distrito Federal e,
posteriormente, da Procuradoria-Geral do Distrito e da Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito
Federal.

A Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal prestou informações no ID nº 23400439.
Defende a validade da norma, ao argumento de que houve o exercício da competência legislativa
concorrente com a União para tratar de “proteção e defesa da saúde”, consoante o art. 17, X, da
LODF. Sustenta que a lei vergastada prevê a adoção de medidas para redução de riscos de doenças e
agravos, com fulcro nos artigos 204, I e 213 da LODF. Aduz, ainda, que o diploma trata de proteção e
defesa da saúde no âmbito dos interesses locais, conforme os artigos 24, XII, 30, I e 32, § 1º, da CF, e
que a disciplina das matérias de saúde seria da competência da Câmara Legislativa (art. 58, V, da
LODF). Ressalta que a norma prevê mecanismo que contribui para preservar profissionais da saúde
que estão no enfrentamento direto da pandemia, em observância à dignidade da pessoa humana e o
valor social do trabalho, não se tratando de ingerência ao regime jurídico dos servidores públicos civis
distritais.

A Procuradoria-Geral do Distrito Federal, no ID nº 23837369, ratifica os argumentos expendidos na
inicial, mormente a competência privativa do Poder Executivo para a iniciativa de leis que cuidem do
regime jurídico dos servidores públicos locais e a interferência na sistematização do orçamento
distrital (art. 71, § 1º, II e V, da LODF). Colaciona jurisprudência abonadora da tese defendida.
Aponta, ainda, a violação ao postulado da separação dos poderes (art. 53 da LODF). Assim, entende a
configuração do vício formal e material de inconstitucionalidade a inquinar a norma debatida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 24657857, oficiou pelo conhecimento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade e pela procedência do pedido. Ressalta que a legislação impugnada invade a
competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho (art. 22, I, da CF), bem como a
previsão do art. 14 da LODF, pois ao ente distrital cabe exercer as competências que não lhe sejam
vedadas pela Carta Magna. Destaca que a Consolidação das Leis do Trabalho confere ao Ministério
do Trabalho a aprovação do rol das atividades e operações consideradas insalubres. Por fim, reitera a
competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo para iniciativa de leis que versem sobre
remuneração dos servidores públicos distritais e a violação ao princípio da separação dos poderes
perpetrada pelo projeto de inciativa de deputada distrital.

Passo, pela ordem, ao exame do vício formal ventilado.

Não se controverte ser da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo local a iniciativa de
leis que disponham sobre servidores públicos e o seu regime jurídico, de questões relativas ao
aumento da remuneração dos cargos públicos, bem como o orçamento e as diretrizes orçamentárias,
conforme se infere dos artigos 71, § 1º, incisos I, II e V, e 100, incisos VI e X, da Lei Orgânica do DF
– LODF. Vejamos:



“Art. 71. A iniciativa das leis complementares e ordinárias, observada a forma e os casos previstos
nesta Lei Orgânica, cabe:

(...)

§ 1º Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham
sobre:

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica
efundacional, ou ;aumento de sua remuneração

II - , provimento de cargos, estabilidadeservidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico
e aposentadoria;

(...)

V - plano plurianual, .orçamento anual e diretrizes orçamentárias

Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal:

(...)

VI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica;

(...)

X - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do Distrito Federal, na forma
desta Lei Orgânica."

Com efeito, a norma ora impugnada estabelece expressamente o “grau máximo de insalubridade” a
determinadas categorias de servidores públicos, em caso de atuação direta na prevenção e combate a
pandemias, epidemias e doenças contagiosas, e, para alguns servidores que atuem em serviços
essenciais na prevenção e no combate do vírus da Covid-19.

De se notar, igualmente, que o diploma debatido acrescentou hipóteses e graus de atividades
insalubres justamente na Lei Complementar nº 840/2011, a qual institui o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Civis do Distrito Federal.

Desse modo, não obstante a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados Distritais alegar que a matéria
debatida trataria de proteção e defesa da saúde, da dignidade da pessoa humana e do valor social do
trabalho, resta clarividente que, na realidade, houve regramento atinente aos servidores públicos
distritais, tanto relativo ao regime jurídico quanto ao aumento de sua remuneração.

Na mesma esteira, verifica-se que a lei debatida se imiscui em matéria orçamentária, vez que gera
manifesto aumento da despesa pública sem indicar a respectiva forma de custeio.

Consoante explanado na petição inicial, a Secretaria de Estado de Economia do DF realizou um breve
esboço do impacto financeiro do incremento da medida, o que resultaria, em cálculos preliminares,
uma despesa extra sem previsão orçamentária de mais de onze milhões de reais mensais, levando-se
em consideração apenas os servidores que atualmente recebem adicional de insalubridade, sem
contabilizar as demais categorias incluídas pela norma impugnada.

Como exposto, é evidente que a lei em apreciação interfere, por diversos motivos, em questões afetas



à competência privativa do Chefe do Poder Executivo.

Repisa-se que, ao determinar a incidência do “grau máximo de insalubridade” a determinadas
categorias de servidores, funcionários e trabalhadores públicos, a norma afeta as atribuições da
Administração Pública, sendo que compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a
iniciativa de regulamentação de cargos, empregos e funções públicas e o aumento da sua
remuneração, e, ainda, para dispor sobre orçamento e dotação orçamentária, consoante o art. 71, §1º,
da LODF.

Impende salientar, ainda, que é necessário a estrita observância ao Princípio da Separação dos
Poderes, bem como a chamada Reserva de Administração, segundo a qual veda-se a ingerência
normativa do Poder Legislativo em matérias de competência privativa do Poder Executivo.

Desse modo, constata-se o vício de inconstitucionalidade material, na medida em que o Poder
Legislativo invadiu a competência do Poder Executivo de iniciativa para a proposição de processo
legislativo, algo que fere a independência dos poderes (art. 53 da LODF).

Na hipótese em comento, também releva consignar a invasão de competência privativa da União para
tratar sobre direito do trabalho, consoante a exata previsão do art. 22, I, da CF: “compete
privativamente à União legislar sobre direito do trabalho”.

Isso porque a Lei Complementar Distrital nº 974/2020, ao estipular o“grau máximo de insalubridade”
aos agentes públicos expostos diretamente a pandemias, epidemias, doenças graves e, em especial, a

 algumas categorias de servidores públicos que atuem em serviços essenciais na prevenção e no
 combate do vírus da Covid-19 violou a competência  para legislar sobre direito doprivativa da União

 trabalho.

Nesse sentido, a norma debatida ao regrar assunto alheio à competência do Distrito Federal, de igual
modo fere o art. 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal – :LODF dispõem o seguinte

“Art. 14. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e
Municípios, cabendo-lhe exercer, em seu território, todas as competências que não lhe sejam vedadas
pela Constituição Federal.”

Além disso, como bem destacou a Douta Procuradoria de Justiça, a regulamentação das atividades
insalubres constitui atribuição do Ministério do Trabalho, conforme definido na Consolidação das
Leis do Trabalho. Colaciono, por oportuno, a ilustre manifestação ministerial, :in verbis

“Conforme demonstrado na petição inicial, e patente a inconstitucionalidade formal da Lei
Complementar distrital 974/2020, que confere a servidores públicos distritais que atuam na
prevenção ou combate a pandemias o grau máximo de insalubridade para fins de recebimento do
respectivo adicional remuneratório.

Isso porque, ao estabelecer normas afetas ao direito do trabalho, os dispositivos legais em referência
vilipendiaram as competências legislativas privativas da União, previstas no artigo 22 da



Constituição Federal.

No caso presente, embora louvável a intenção do legislador distrital, resta evidente a invasão da
competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho, prevista no artigo 22, inciso
I, da Constituição da República.

O art. 14 da LODF ao estabelecer que ‘Ao Distrito Federal são atribuídas as competências
legislativas reservadas aos Estados e Municípios, cabendo-lhe exercer, em seu território, todas as
competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal’ viabiliza o cotejo de dispositivo
normativo local com que veicule matéria de competência privativa da União em face da LODF.

Aliás, outro não e o entendimento que tem sido adotado reiteradamente por esse Conselho Especial
do Tribunal de Justiça local em situações assemelhadas (grifos acrescentados):

‘ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 4.890, DE 13 DE JULHO DE 2012.
CONTRARIEDADE AO ARTIGO 14 DA LEI ORGANICA DO DISTRITO FEDERAL. INVASAO
DE COMPETENCIA DA UNIAO. LEGISLACAO SOBRE EQUIPAMENTO ESPECIFICO DE
MOTOCICLISTAS.

1. A lei distrital impugnada, ao fixar a obrigatoriedade de as empresas prestadoras de serviço
, bem comofornecerem equipamento específico - coletes infláveis - aos seus motociclistas

estabelecer sanção para o descumprimento do preceito - multa administrativa - e, seguidamente, a
responsabilização solidária dos condutores flagrados sem o referido equipamento, invade
competência legislativa da União.

2. O normativo em tela invadiu a competência da União de legislar privativamente sobre direito
do trabalho, trânsito e condições para exercício das profissões, hipóteses consagradas nos incisos
I, XI e XVI do artigo 22 da Carta Maior de 1988. O Distrito Federal e os demais entes federados
não se encontram, portanto, autorizados a disciplinar os temas em voga, sob pena de
inconstitucionalidade.

3. A norma rechaçada contrariou o artigo 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que incumbe
o Distrito Federal de competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios,
cabendo-lhe exercer, em seu território, todas as competências que não lhe sejam vedadas pela
Constituição Federal.

4. Pedido de inconstitucionalidade da Lei n.4.890/2012 julgado

procedente.’ (TJDFT, Acordao n.652485, 20120020179360ADI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA,
Conselho Especial, Data de Julgamento: 05/02/2013, Publicado no DJE: 16/04/2013. Pag.: 75.)

‘ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 5.122/13. INSTITUI
AUXILIO-ALIMENTACAO. DIREITO DO TRABALHO. COMPETENCIA PRIVATIVA DA
UNIAO. VIOLACAO AO ART. 14 DA LODF. FUNDAMENTOS INICIAIS. CAUSA DE PEDIR
ABERTA. PROCESSO DE NATUREZA OBJETIVA.

I - Como a ação direta de inconstitucionalidade e regida por causa de pedir aberta e a defesa da ordem
constitucional e exercida em processo de natureza objetiva, não esta o Julgador adstrito aos
fundamentos adotados pela autora na petição inicial. Rejeitada a ofensa aos arts. 53, 71, §1o, inc. IV, e
100, incisos VI e X, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal.



II - Ha inconstitucionalidade formal, por violação ao art. 14 da LODF, que confere ao Distrito
Federal as competências legislativas que não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal. III -
Julgado procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.122/13. (TJDFT,
Acordao n.742058, 20130020173247ADI, Relator: VERA ANDRIGHI, Conselho Especial, Data de
Julgamento: 19/11/2013, Publicado no DJE: 12/12/2013. Pag.: 100. )

‘CONSTITUCIONAL. ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No
5.552/2015. DISPOE SOBRE ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ADMINISTRACAO COM
HABILITACAO ESPECIFICA REGISTRADOS NO CONSELHO REGIONAL DE
ADMINISTRACAO. DIREITO DO TRABALHO. COMPETENCIA PRIVATIVA DA UNIAO.
FUNCIONAMENTO DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO DO DISTRITO FEDERAL. LEI DE
INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.

1. Da leitura dos dispositivos da lei impugnada, verifica-se que a matéria nela tratada cuida
especificamente de normas relacionadas ao Direito do Trabalho, estabelecendo critérios e
disciplinando profissão específica, tema que e de competência privativa da União, nos termos do
art. 22 da Constituição Federal, de modo que se constata a violação ao art. 14 da Lei Orgânica
do Distrito Federal.

2. Também se verifica que a lei impugnada, de iniciativa parlamentar, esta direta e especificamente
dirigida ao funcionamento dos órgãos da Administração Pública do Distrito Federal, interferindo em
sua estrutura, violando, portanto, o §1o do art. 71 e os incisos VI e X do art. 100 da Lei Orgânica do
Distrito Federal, porque as atribuições específicas de funcionamento de órgãos da Administração são
matérias de competência privativa do Chefe do Poder Executivo.

3. Ação julgada procedente.’ (TJDFT, Acordao n.962670, 20150020337304ADI, Relator: CRUZ
MACEDO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 12/07/2016, Publicado no DJE:
02/09/2016. Pag.: 160/164.)

A referida jurisprudência do Tribunal de Justiça local coincide com o entendimento do Supremo
Tribunal Federal sobre o tema, de que são exemplos os seguintes julgados (grifos acrescentados):

‘INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei no 2.769/2001, do Distrito Federal. Competência
 Profissão de motoboy. Regulamentação. Inadmissibilidade. RegrasLegislativa. Direito do trabalho.

sobre direito do trabalho, condições do exercício de profissão e trânsito. Competências exclusivas da
 Ofensa aos arts. 22, incs. I e XVI, e 23, inc. XII, da CF. Ação julgada procedente. Precedentes.União.

E inconstitucional a lei distrital ou estadual que disponha sobre condições do exercício ou criação de
profissão, sobretudo quando esta diga a segurança de trânsito.’ (STF, ADI 3610, Relator(a): CEZAR
PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2011, DJe-182 DIVULG 21-09-2011 PUBLIC
22-09-2011 EMENT VOL-02592-01 PP-00077 RTJ VOL-00219-01 PP- 00180. Grifos
acrescentados.)

Ação Direta de Constitucionalidade. 2. Lei 4.735 do Estado do Rio de Janeiro. 3.. 4. Usurpação de
 5. Violação ao art. 20, I, da Constituição Federal.competência da União. Direito do Trabalho.

Inconstitucionalidade formal. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.



(STF, (ADI 3811, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020,
PROCESSO ELETRONICO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020. Grifos
acrescentados.)

Necessário destacar, também, no que se refere especificamente às atividades consideradas insalubres
, que a Consolidação das Leis do Trabalho (Lei federal 5.452/43) confere expressamente ao
Ministério do Trabalho a competência para aprovação do rol de atividades e operações assim
consideradas (grifos acrescentados):

‘Art. 189 - Serão consideradas  aquelas que, por sua natureza,atividades ou operações insalubres
condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos a saúde, acima dos
limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição
aos seus efeitos. (Redação dada pela Lei no 6.514, de 22.12.1977)

Art. 190 - O Ministério do Trabalho aprovara o quadro das atividades e operações insalubres e
adotara normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância
aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses
agentes.

Parágrafo único - As normas referidas neste artigo incluirão medidas de proteção do organismo do
trabalhador nas operações que produzem aerodispersóides tóxicos, irritantes, alérgicos ou incómodos.
(Redação dada pela Lei no 6.514, de 22.12.1977)’

A própria Lei Complementar distrital 840/2011, alterada pela lei impugnada, que dispõe sobre o
regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações
públicas distritais, e clara ao estabelecer, em seu artigo 83, que ‘O  ou deadicional de insalubridade
periculosidade e devido nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos
trabalhadores em geral’ (grifos acrescentados).

Por fim, insta salientar que em situação semelhante esta C. Corte posicionou-se no mesmo sentido,
conforme se denota na ementa a seguir transcrita:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 5.885/17. DISPÕE SOBRE A
SAÚDE OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO DF. VÍCIO DE
INICIATIVA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.

 1. A Lei Distrital 5.885/17 (Dispõe sobre a atenção à saúde ocupacional dos profissionais de
enfermagem no Distrito Federal), oriunda de projeto de lei de iniciativa parlamentar, afronta a
reserva de iniciativa legal conferida ao Chefe do Poder Executivo do DF, para a elaboração de leis
que versem sobre o regime jurídico dos servidores públicos do DF (LODF 71 § 1º II).

 2. A Lei Distrital 5.885/17 dispõe, ainda, sobre direito do trabalho e condições para o exercício
de profissões, invadindo, assim, a competência privativa da União para legislar sobre essas matérias



(CF/88 22 I e XVI da CF/88), em afronta ao art. 14 da LODF.

 3. Julgou-se procedente a ação direta de inconstitucionalidade.

(Acórdão 1198623, 20170020220798ADI, Relator: SÉRGIO ROCHA, CONSELHO ESPECIAL, data
de julgamento: 27/8/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: 19/20)”

Assim, verifica-se haver vício formal e material de inconstitucionalidade afeto à invasão da
competência privativa conferida ao Chefe do Poder Executivo pela Lei de Orgânica do Distrito
Federal para iniciar processo legislativo cuja temática disponha, dentre outras, sobre o regime dos
servidores públicos e sua remuneração, bem como sobre orçamento e diretrizes orçamentária, além da
usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho.

Ante o exposto,  para declarar a inconstitucionalidade da LeiJULGO PROCEDENTE O PEDIDO
Complementar Distrital nº 974/2020, com eficácia  e efeitos , em face dos artigoserga omnes ex tunc
71, §1º, I, II e V, 100, VI e X, e 53, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal, e do art. 22 da
Constituição Federal.

É como voto.

O Senhor Desembargador CRUZ MACEDO - 11º Vogal
Com o relator

O Senhor Desembargador WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR - 12º Vogal
Com o relator

O Senhor Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO - 13º Vogal
Com o relator

O Senhor Desembargador J. J. COSTA CARVALHO - 14º Vogal
Com o relator

A Senhora Desembargadora SANDRA DE SANTIS - 15º Vogal

Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Governador do Distrito Federal, com pedido de
liminar, que visa à declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Distrital 974/2020. A
norma dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias
e das fundações públicas distritais. Estabelece critérios para o adicional de insalubridade aos
servidores públicos do Distrito Federal que atuam diretamente no controle, na prevenção e no
atendimento relacionados ao vírus da Covid-19.

Alega haver vício de iniciativa e invasão da competência do Executivo ao tratar do regime jurídico
dos servidores distritais com o estabelecimento de critérios de pagamento de adicional de
insalubridade, bem como aumento do gasto público. Argumenta existir violação ao princípio da
separação dos Poderes, pois não foi observada a competência exclusiva do Executivo para dispor
sobre a organização e o funcionamento da Administração Pública.

A Câmara Legislativa prestou informações (ID 23400439).

A Procuradoria-Geral do DF oficiou pelo reconhecimento da inconstitucionalidade (ID 23837369).

O Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação (ID 24657857).

O e. Relator submeteu o processo diretamente ao Conselho Especial, conforme o artigo 146 do
RITJDFT (ID 24909354).



É o relatório.

Para compreensão do objeto da ação direta, segue o teor da norma impugnada:

LEI COMPLEMENTAR Nº 974, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020

(Autoria do Projeto: Deputada Arlete Sampaio)

Altera a Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o regime jurídico
dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais,
estabelecendo critérios para o adicional de insalubridade aos servidores públicos do Distrito Federal
que atuem diretamente no controle, na prevenção e no atendimento relacionados ao vírus da
Covid-19.

O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos do § 6° do art. 74 da
Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei Complementar, oriunda de Projeto vetado pelo
Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal:

Art. 1º O art. 83 da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, passa a vigorar acrescido
dos seguintes §§ 3º a 8º:

§ 3º Aos agentes públicos que atuem diretamente na prevenção e no combate de pandemias
declaradas pelo poder público aplica-se o grau máximo de insalubridade.

§ 4º Aplica-se o grau máximo de insalubridade aos agentes públicos que atuem em serviços
essenciais pelo tempo que perdurar a pandemia.

§ 5º Aplica-se o grau máximo de insalubridade aos servidores da carreira Auditoria de Atividades
Urbanas que atuem em serviços essenciais na prevenção e no combate do vírus da Covid-19,
enquanto durar o estado de calamidade pública decretado pelo poder público do Distrito Federal.

§ 6º O grau máximo de insalubridade é concedido aos servidores da saúde que atuam diretamente na
prevenção e no combate de epidemias e doenças contagiosas, durante período de declaração de
emergência em saúde pública no Distrito Federal.

§ 7º Aplica-se o grau máximo de insalubridade aos servidores da carreira Atividades de Defesa do
Consumidor do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal – Procon-DF que atuam em
serviços essenciais voltados a prevenção e combate à pandemia da Covid-19, enquanto perdurar o
estado de calamidade pública instituído por meio do Decreto Legislativo nº 2.284, de 2020.



§ 8º Aplica-se o grau máximo de insalubridade aos servidores da carreira Policiamento e
Fiscalização de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran-DF que atuem
em serviços essenciais na prevenção e no combate ao vírus da Covid-19, enquanto durar o estado de
calamidade pública decretado pelo poder público do Distrito Federal.

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Forçoso concluir pela inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa.

A reforma legislativa de iniciativa parlamentar cria exceções ao artigo 83, , da Leicaput
Complementar 840/2011, que prevê que “o adicional de insalubridade ou de periculosidade é devido

. Conformenos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral”
as disposições originais, a concessão do benefício ao servidor distrital deve observar os artigos 189 e
190 da CLT, que conferem ao Ministério do Trabalho a competência para aprovar o rol das atividades
e operações consideradas insalubres, hoje estabelecido pela Norma Reguladora 15. A Lei
Complementar Distrital 974/2020 excepciona o regramento geral e confere automaticamente o grau
máximo de insalubridade a certos agentes públicos que atuem no combate do COVID-19.

Ao estabelecer grau máximo do adicional a servidores de diversas carreiras que lidam com a
prevenção de pandemia, a norma interfere no regime jurídico dos servidores públicos. A matéria é de
iniciativa exclusiva do Poder Executivo, conforme o artigo 71, §1º, incisos I e II, da LODF.

O vício de iniciativa também se configura porque a Lei Complementar acarreta o aumento de despesas
não previstas, já que as hipóteses de concessão de grau máximo de insalubridade serão custeadas pelo
GDF.

Em nota técnica, a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal estimou o aumento da
despesa mensal em R$11.392.970,10 (onze milhões, trezentos e noventa e dois mil, novecentos e
setenta reais e dez centavos), considerados tão só os membros do quadro que já recebem o adicional,
não computada eventual extensão do benefício a novos servidores (ID 22907682).

A Câmara Legislativa exorbitou do poder de proposição de lei complementar, em violação ao artigo
72, inciso I, da LODF.

Recentemente, este Conselho Especial concedeu medida liminar por vício análogo, para suspender a
eficácia da Lei Distrital 6.589/2020, que atribuía grau máximo de insalubridade ao trabalhador de
saúde que tem contato direto com possíveis infectados com o COVID-19:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA CAUTELAR - LEI 6.589/20 - NOVO
CORONAVÍRUS - MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19 - AFRONTA
DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - INCOMPETÊNCIA DO TJDFT - PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO - SERVIDORES PÚBLICOS - LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO -
AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA - ORIGEM PARLAMENTAR - PROJETO VETADO -
DIREITO DO TRABALHO E CIVIL - LODF, 14 E 53 - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS



PODERES E COMPETÊNCIA RESIDUAL DO DF - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL -
PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DA DEMORA - MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA.
(...) 4. Em que pese a competência concorrente dos entes federados para legislarem acerca dos
direitos de proteção e defesa da saúde, o artigo 8º, §§ 1º e 2º, da Lei 6.589/20 veicula norma
materialmente inconstitucional, ao preconizar que o contato direto do trabalhador com pacientes
possivelmente infectados pela Covid-19 configura grau máximo do adicional de insalubridade,
gerando o direito à indenização decorrente do descumprimento da lei, uma vez que, ao disciplinar
direitos trabalhista e civil, fere de morte o Princípio da Separação dos Poderes e a competência
residual dos estados, disposições contidas nos artigos 14 e 53 da LODF, e, pela via reflexa, as
competências privativa e exclusiva da União previstas nos artigos 21, XXIV, e 22, I, da Constituição
da República. (...) 8. Presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, concede-se a medida
cautelar para suspender, com eficácia erga omnes e efeitos ex nunc, a vigência das normas inscritas
no artigo 8º, §§ 1º e 2º, da Lei 6.589/20 até o julgamento definitivo da ação direta de
inconstitucionalidade. 9. Preliminar de incompetência parcialmente acolhida. Preliminar de
ilegitimidade ativa parcial suscitada e acolhida de ofício. Medida cautelar concedida.  (ADI
07152948420208070000, Acórdão Número: 1300283, Data de Julgamento: 17/11/2020, Órgão
Julgador: Conselho Especial, Relatora: LEILA ARLANCH, Publicado no DJE: 04/12/2020. Pág.:
Sem Página Cadastrada)

Acatada a inconstitucionalidade formal, entendo ser despicienda a análise do vício material.
Prosseguir, sob a ótica material, engessaria a propositura de nova lei. Em 2018, a tese foi objeto de
discussão neste Conselho Especial, suscitada pelo Desembargador Romão Cícero, no julgamento da
ADI 2017.00.2.013591-6. Confira trecho da ementa: “Declarada a inconstitucionalidade formal, é
curial que fica sem objeto a pretensão de afastar a norma do mundo jurídico por vício material”
(Acórdão n.1078980, 20170020135916ADI, Relator: JOSÉ DIVINO CONSELHO ESPECIAL, Data
de Julgamento: 20/02/2018, Publicado no DJE: 05/03/2018. Pág.: 61/63).

Entretanto, como é de praxe no STF e neste Tribunal, ressalvo posicionamento e analiso o aspecto
substancial da lei, pois também foi objeto de pedido na inicial. No caso concreto, porém, as razões já
expostas conduzem também para a demonstração do vício material.

Ao interferir em matéria cuja iniciativa é de competência exclusiva do Executivo, os dispositivos
impugnados não só malferem a literalidade da Lei Orgânica, mas representam ingerência indevida do
Legislativo sobre o GDF, com reflexos no regime jurídico e no emprego das verbas públicas. Há
violação do princípio da separação dos Poderes.

O entendimento desta Corte é remansoso no sentido de rechaçar a invasão da competência exclusiva
do Executivo pelo Legislativo local:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011
NA REDAÇÃO DADA PELA 964/2020 - CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O
CESSIONÁRIO - PREVISÃO NO PROJETO ORIGINAL - AUSÊNCIA - EMENDA PARLAMENTAR -
AUMENTO DA DESPESA - INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO EXECUTIVO - RESERVA DA
ADMINISTRAÇÃO - SEPARAÇÃO DOS PODERES - INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E
MATERIAL - CAUTELAR CONCEDIDA - ADI PROCEDENTE. 1. Em face da incidência do
princípio da simetria, a competência para instituir, no âmbito local, normas relativas ao regime
jurídico dos servidores públicos distritais é privativa do Chefe do Poder Executivo, hipótese que
configura um limite material da atuação normativa do Poder Legislativo. 2. A reserva de iniciativa
não resulta em vedação absoluta à edição de emendas de origem parlamentar, eis que elas serão
admitidas quando, além da existência de pertinência temática em relação à matéria primária, não
implicarem aumento da despesa inicialmente prevista, nos termos do disposto no artigo 72, I, da
LODF, preceito de repetição obrigatória, pelos demais entes federados, do artigo 63, I, da
Constituição da República. Em direção oposta, emendas que majorem as despesas iniciais padecem



do vício de inconstitucionalidade formal subjetiva. 3. Não obstante a abstração, a simples previsão
normativa tem a potencialidade de produzir efeitos financeiros desfavoráveis ao DF, especialmente
quando o texto legal secundário prevê, de forma expressa, que a cessão do servidor distrital será feita
sem ônus para o cessionário, fato que, por si só, caracteriza a exorbitância dos limites legiferantes
conferidos à Câmara Legislativa. Enfermidade que não se cura nem mesmo com a sanção
governamental. 4. As proposições de origem parlamentar constantes da Lei Complementar Distrital
964/2020 são normas formalmente inconstitucionais, por vício de iniciativa, uma vez que incluíram,
no projeto de lei original, hipóteses de cessão de servidor público que resultam em aumento de
despesa não prevista pelo órgão que possui a competência privativa para fazê-lo, o Governador,
consoante disposto nos artigos 71, § 1º, II, e 72, I, da LODF. Também são materialmente
inconstitucionais, porque veiculam conteúdo desconforme com as regras de repartição de
competências dos entes federados, alicerce basilar do federalismo brasileiro, positivado pelo artigo
53 da LODF, segundo o qual os Poderes do Distrito Federal, Executivo e Legislativo, são
?independentes e harmônicos entre si?. 5. Presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora,
concede-se a medica cautelar para suspender, com eficácia erga omnes e efeitos ex nunc, a vigência
das normas debatidas até o julgamento definitivo da ADI (Lei 9.868/99, 11, § 1º). 6. Nos termos do
disposto no artigo 12 da Lei 9.868/99, julga-se procedente o pedido para declarar, com eficácia erga
omnes e efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade formal subjetiva e material das normas contidas nos
artigos 152, VI e VII, 154, parágrafo único e inciso I, e 157, VI, da Lei Complementar Distrital
840/2011, na redação atribuída pela Lei Complementar Distrital 964/2020. (ADI
0744824-36.2020.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1329656, Data de Julgamento:
06/04/2021, Órgão Julgador: Conselho Especial, Relator: LEILA ARLANCH, Publicado no PJe:
22/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)

Acompanho o e Relator e julgo procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei
Complementar Distrital 974/2020, com efeitos  e .ex tunc erga omnes

A Senhora Desembargadora ANA MARIA AMARANTE - 16º Vogal

O Governador do Distrito Federal ajuizou a ação direta visando à declaração de inconstitucionalidade
da Lei Complementar Distrital nº 974/2020, que fixou critérios para adicional de insalubridade a
servidores públicos que atuem diretamente no controle, na prevenção e no atendimento relacionado à
Covid-19, em face dos artigos 53, 71, §1º, II e V, 100, IV, VI e X, todos da Lei Orgânica do Distrito
Federal.

Estes são os termos do ato normativo objeto da análise:

“LEI COMPLEMENTAR Nº 974, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020

(Autoria do Projeto: Deputada Arlete Sampaio)

Altera a Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o regime jurídico
dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais,
estabelecendo critérios para o adicional de insalubridade aos servidores públicos do Distrito Federal
que atuem diretamente no controle, na prevenção e no atendimento relacionados ao vírus da
Covid-19.

O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos do § 6° do art. 74 da
Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei Complementar, oriunda de Projeto vetado pelo
Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal:

Art. 1º O art. 83 da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, passa a vigorar acrescido
dos seguintes §§ 3º a 8º:

§ 3º Aos agentes públicos que atuem diretamente na prevenção e no combate de pandemias



declaradas pelo poder público aplica-se o grau máximo de insalubridade.

§ 4º Aplica-se o grau máximo de insalubridade aos agentes públicos que atuem em serviços
essenciais pelo tempo que perdurar a pandemia.

§ 5º Aplica-se o grau máximo de insalubridade aos servidores da carreira Auditoria de Atividades
Urbanas que atuem em serviços essenciais na prevenção e no combate do vírus da Covid-19,
enquanto durar o estado de calamidade pública decretado pelo poder público do Distrito Federal.

§ 6º O grau máximo de insalubridade é concedido aos servidores da saúde que atuam diretamente na
prevenção e no combate de epidemias e doenças contagiosas, durante período de declaração de
emergência em saúde pública no Distrito Federal.

§ 7º Aplica-se o grau máximo de insalubridade aos servidores da carreira Atividades de Defesa do
Consumidor do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal – Procon-DF que atuam em
serviços essenciais voltados a prevenção e combate à pandemia da Covid-19, enquanto perdurar o
estado de calamidade pública instituído por meio do Decreto Legislativo nº 2.284, de 2020.

§ 8º Aplica-se o grau máximo de insalubridade aos servidores da carreira Policiamento e
Fiscalização de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran-DF que atuem
em serviços essenciais na prevenção e no combate ao vírus da Covid-19, enquanto durar o estado de
calamidade pública decretado pelo poder público do Distrito Federal.

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.”

O autor argumenta que a lei padece de inconstitucionalidade formal por ofensa à iniciativa reservada
ao Governador para dispor sobre regime jurídico dos servidores públicos. Diz que estender o direito à
percepção de adicional de insalubridade no valor máximo a determinados servidores que atuam no
combate de pandemias altera a sistemática dos vencimentos e remuneração de agentes públicos,
matéria que apenas pode ser tratada por lei iniciada pelo próprio chefe do Poder Executivo distrital,
nos termos do art. 71, §1º, inciso II, da LODF.

De fato, a lei em exame, de iniciativa parlamentar, acaba por conceder aumento de remuneração a
agentes públicos que lá especifica. Desse modo, a alteração afeta o regime jurídico dos servidores
púbicos, e assim, acaba por invadir indevidamente a competência reservada ao Chefe do Poder
Executivo distrital.

Nos termos do art. 71, § 1º, I e II, da LODF, compete privativamente ao Governador do DF a
iniciativa das leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta, autárquica e fundacional, ou , e sobre servidoresaumento de sua remuneração
públicos do Distrito Federal, , provimento de cargos, estabilidade etratar do seu regime jurídico
aposentadoria. Isso porque os temas versam diretamente sobre função administrativa, e haverá
indevida invasão de competência caso o Poder Legislativo se arvore da iniciativa de tratar
juridicamente desses temas.

Ademais, a imposição de adicional de insalubridade em grau máximo para determinadas categorias de
servidores também engendra aumento de despesa sem a correspondente indicação de fontes de
receitas. Tal  fica, também, a cargo da iniciativa reservada ao chefe do poder executivo, nosmister
termos do art. 71, §1º, inciso V, da LODF.

Acrescento que a implementação da lei em voga acarretaria déficit orçamentário, como explanou a
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, em manifestação exarada em 08/06/2020,
narrado na petição inicial.

A iniciativa legislativa imiscuiu-se nas atividades típicas de administração pública, o que também



enseja o vício da inconstitucionalidade material de violação ao princípio da separação dos poderes,
previsto no artigo 53, , da LODF.caput

Em atos legislativos como o presente, em que, por iniciativa parlamentar, altera-se regime jurídico de
servidores públicos, concede aumento de remuneração, prevê despesa sem correspondente fonte de
receita orçamentária, a Corte Especial já se manifestou muitas vezes pela declaração de
inconstitucionalidade formal e material. Trago a seguir alguns julgados para ilustrar o posicionamento
do nosso Tribunal:

“ AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011
NA REDAÇÃO DADA PELA 964/2020 - CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O
CESSIONÁRIO - PREVISÃO NO PROJETO ORIGINAL - AUSÊNCIA - EMENDA PARLAMENTAR - 
AUMENTO DA DESPESA - INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO EXECUTIVO - RESERVA DA

 - SEPARAÇÃO DOS PODERES -ADMINISTRAÇÃO INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL
 - CAUTELAR CONCEDIDA - ADI PROCEDENTE.E MATERIAL

1. Em face da incidência do princípio da simetria, a competência parainstituir, no âmbito local,
normas relativas ao regime jurídico dos servidores públicos distritais é privativa do Chefe do Poder
Executivo, hipótese que configura um limite material da atuação normativa do Poder Legislativo.

2. A reserva de iniciativa não resulta em vedação absoluta à edição de emendas
deorigemparlamentar, eis que elas serão admitidas quando, além da existência de pertinência
temática em relação à matéria primária, não implicarem aumentodadespesa inicialmente prevista,
nos termos do disposto no artigo 72, I, da LODF, preceito de repetição obrigatória, pelos demais
entes federados, do artigo 63, I, da Constituição da República. Em direção oposta, emendas que
majorem as despesas iniciais padecem do vício de inconstitucionalidade formal subjetiva.

3. Não obstante a abstração, a simples previsão normativa tem a potencialidade de produzir efeitos
financeiros desfavoráveis ao DF, especialmente quando o texto legal secundário prevê, de forma
expressa, que a cessão do servidor distrital será feita sem ônus para o cessionário, fato que, por si só,
caracteriza a exorbitância dos limites legiferantes conferidos à Câmara Legislativa. Enfermidade que
não se cura nem mesmo com a sanção governamental.

4. As proposições de origem parlamentar constantes da Lei Complementar Distrital 964/2020 são
normas formalmente inconstitucionais, por vício de iniciativa, uma vez que incluíram, no projeto
de lei original, hipóteses de cessão de servidor público que resultam em aumento de despesa não
prevista pelo órgão que possui a competência privativa para fazê-lo, o Governador, consoante
disposto nos artigos 71, § 1º, II, e 72, I, da LODF. Também são materialmente inconstitucionais,
porque veiculam conteúdo desconforme com as regras de repartição de competências dos entes
federados, alicerce basilar do federalismo brasileiro, positivado pelo artigo 53 da LODF, segundo o
qual os Poderes do Distrito Federal, Executivo e Legislativo, são "independentes e harmônicos
entre si".

5. Presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, concede-se a medica cautelar para
suspender, com eficácia erga omnes e efeitos ex nunc, a vigência das normas debatidas até o
julgamento definitivo da ADI (Lei 9.868/99, 11, § 1º).

6. Nos termos do disposto no artigo 12 da Lei 9.868/99, julga-se procedente o pedido para declarar,
com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade formal subjetiva e material das
normas contidas nos artigos 152, VI e VII, 154, parágrafo único e inciso I, e 157, VI, da Lei
Complementar Distrital 840/2011, na redação atribuída pela Lei Complementar Distrital 964/2020.”

(Acórdão 1329656, 07448243620208070000, Relator: LEILA ARLANCH, Conselho Especial, data
de julgamento: 6/4/2021, publicado no PJe: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.);



“CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N.
5.994/2017. . CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO PAGAMENTO EM ATRASO.

. TAXA DE JUROS. CHEQUE ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO VÍCIO FORMAL E MATERIAL
. MODULAÇÃO DE EFEITOS.

 1. A Lei Distrital n. 5.994/2017, de iniciativa parlamentar, instituiu índice de correção monetária
sobre a remuneração paga em atraso ao servidor público distrital em valor correspondente a taxa de
juros aplicada pelo Banco de Brasília para cheque especial.

 2. A iniciativa de leis que disponham sobre servidores públicos distritais é privativa do
Governador do Distrito Federal, nos termos do art. 71, § 1º, II, e 100, VI e X, da Lei Orgânica do

.DF

 3. Os estados-membros não possuem competência para fixar índices de correção monetária
superiores aos fixados pela União para o mesmo fim, embora possam defini-los em patamares
inferiores.

 4. A identificação de índice de correção monetária com as taxas de juros de instituição financeira
se revela desproporcional e inadequada, instituindo verdadeiro aumento da remuneração, que vai
muito além de simples reposição do poder aquisitivo da moeda.

 5. Modulação de efeitos para prestigiar o servidor público de boa-fé (precedente do Supremo
Tribunal Federal).

 6. Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital n.
5.994/2017, com eficácia erga omnes, modulando os efeitos para que os efeitos da declaração se
iniciem a partir de 05/04/2018.”

(Acórdão 1160286, 20170020210965ADI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA,
CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 12/3/2019, publicado no DJE: 25/3/2019. Pág.: 24/25).

Desse modo, independentemente do ponto de onde se parta a análise, está claro que a Lei
Complementar Distrital nº 974/2020 é inquinada de vícios de incompatibilidade formal e material com
a nossa Lei Orgânica, a ensejar a sua invalidação pela Corte Especial.

Ante o exposto,  o pedido e declaro a inconstitucionalidade da LC Distrital 974/20,julgo procedente
com efeitos  e , acompanhando, assim, o Eminente Relator.ex tunc erga omnes

É como voto.

O Senhor Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA - 17º Vogal

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo GOVERNADOR DO DISTRITO
FEDERAL, com pedido de medida cautelar, pugnando pela declaração de inconstitucionalidade da
Lei Complementar Distrital n. 974/2020, a qual “altera a Lei Complementar nº 840, de 23 de
dezembro de 2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito
Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelecendo critérios para o adicional de
insalubridade aos servidores públicos do Distrito Federal que atuem diretamente no controle, na
prevenção e no atendimento relacionados ao vírus da Covid-19”.

Entende haver inconstitucionalidade formal no dispositivo questionado nos termos do artigo 71, § 1º,
II e V, da LODF, diante da ofensa à reserva de iniciativa do Governador do Distrito Federal para
dispor sobre regime jurídico dos servidores públicos distritais e dispor sobre matéria orçamentária
distrital.



Afirma, ainda, inconstitucionalidade material, por ofensa ao princípio da separação dos poderes e
violação às competências privativas do chefe do poder executivo, nos termos dos artigos 53 e 100, IV,
VI e X, da LODF.

Pugna pelo deferimento da medida cautelar e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade, in
, da Lei Complementar Distrital n. 974/2020.totum

A Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal presta informações defendendo a
constitucionalidade da norma impugnada e pede a improcedência do pedido, conforme ID 23400439.

A Procuradora-Geral do Distrito Federal e a Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, atuando como curadora da norma impugnada, manifestaram-se pela procedência do
pedido, IDs 23837369 e 24657857.

Pois bem. A Lei Complementar Distrital nº 974, de iniciativa parlamentar, foi vetada pelo Governador
do Distrito Federal e, com o veto rejeitado pela Câmara Distrital, foi promulgada em 28 de setembro
de 2020 e publicada no DODF em 27 de outubro de 2020.

A norma questionada está redigida nos seguintes termos:

Art. 1º O art. 83 da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, passa a vigorar acrescido
dos seguintes §§ 3º a 8º:

§ 3º Aos agentes públicos que atuem diretamente na prevenção e no combate de pandemias declaradas
pelo poder público aplica-se o grau máximo de insalubridade.

§ 4º Aplica-se o grau máximo de insalubridade aos agentes públicos que atuem em serviços essenciais
pelo tempo que perdurar a pandemia.

§ 5º Aplica-se o grau máximo de insalubridade aos servidores da carreira Auditoria de Atividades
Urbanas que atuem em serviços essenciais na prevenção e no combate do vírus da Covid-19, enquanto
durar o estado de calamidade pública decretado pelo poder público do Distrito Federal.

§ 6º O grau máximo de insalubridade é concedido aos servidores da saúde que atuam diretamente na
prevenção e no combate de epidemias e doenças contagiosas, durante período de declaração de
emergência em saúde pública no Distrito Federal.

§ 7º Aplica-se o grau máximo de insalubridade aos servidores da carreira Atividades de Defesa do
Consumidor do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal – Procon-DF que atuam em
serviços essenciais voltados a prevenção e combate à pandemia da Covid-19, enquanto perdurar o
estado de calamidade pública instituído por meio do Decreto Legislativo nº 2.284, de 2020.

§ 8º Aplica-se o grau máximo de insalubridade aos servidores da carreira Policiamento e Fiscalização



de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran-DF que atuem em serviços
essenciais na prevenção e no combate ao vírus da Covid-19, enquanto durar o estado de calamidade
pública decretado pelo poder público do Distrito Federal.

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

De fato, o requerente apresenta-se com razão quando destaca a inconstitucionalidade da norma
impugnada. Vejamos.

Ao analisar a legislação em comento, vê-se patente a sua inconstitucionalidade uma vez que seu
projeto foi iniciado por parlamentar invadindo competência privativa do Governador ao estabelecer o
grau máximo do adicional de insalubridade a um determinado grupo de servidores públicos do
Distrito Federal enquanto perdurar o estado de calamidade (alterando a Lei Complementar nº 840, de
23 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito
Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais).

No presente caso, embora muito louvável a intenção do legislador em dar maior atenção aos
profissionais que estão atuando no enfrentamento direto ao combate do vírus da COVID-19 alterando
a vantagem pecuniária do adicional de insalubridade, verifica-se que a matéria se relaciona ao regime
jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal.

Outrossim, ao elevar a grau máximo o adicional de insalubridade desse grupo de servidores distritais,
veicula necessariamente a matéria orçamentária, o que guarda relação direta com a função
administrativa típica do Poder Executivo.

Nesse sentido, ao interferir indevidamente na organização e no funcionamento de órgão da
administração pública do Distrito Federal e por ter sido originária de iniciativa de parlamentar, a
referida lei invade a competência do Chefe do Executivo, nos termos dos artigos 53, 71, § 1º, II e V, e
100, IV e X, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal:

Art. 53. São Poderes do Distrito Federal, independentes e harmônicos entre si, o Executivo e o
Legislativo.

Art. 71. [...]

§ 1º Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham
sobre:

[...]



II - servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria; [...]

V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias.

Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal:

[...]

IV - exercer, com auxílio dos Secretários de Governo, a direção superior da administração do Distrito
Federal; [...]

X -dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do Distrito Federal, na forma desta
Lei Orgânica;

Assim, por extrapolar o campo normativo reservado ao ente distrital de forma a afrontar os arts. 53,
71, § 1º, IV, e 100, VI e X, da Lei Orgânica do Distrito Federal, alternativa não resta senão anuir com
a inconstitucionalidade da Lei em comento pelos vícios formal e material apontados.

Pelo exposto, , para declarar a inconstitucionalidade da LeiJULGO PROCEDENTE O PEDIDO
Complementar Distrital nº 974, de 28/09/2020, por violação aos artigos 53, 71, §1º, II e V, e 100, IV,
VI e X, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal.

É o meu voto.

DECISÃO

Admitida a ação. Julgou-se procedente, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei Complementar n.
974/20, com efeitos "ex tunc" e "erga omnes". Unânime.


