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DIRETORIA ADJUNTA DE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INFORMAçAO PREVIA

do

INF0RMAcA0 PRE VIA N2 177/98

1 - OBJETO

Proposta de Emenda a Constituiçao n 2 57/98, subscrita por 1/3 dos membros da

Assernbléia e tendo como prirneiro signatario o Deputado Toninho Zeitune, que altera o

inçiso VI do art. 31 da Carta mineira.

A proposicao foi publicada no "Diário do Legislativo" de 3/7/98.

2- PONTOS DE ATENçAO

2.1. - A atual redacao do inciso VI do art. 31 da Carta mineira assegura ao servidor

püblico civil adicional sobre a remuneracao, quando completar 30 anos de servico ou antes

disso, se implementado o interstIcio necessário para a aposentadoria.

0 adicional sobre a rernuneracao a que se refere a proposta em tela advém do antigo

trintenário, concedido aos servidores püblicos que completam 30 anos de servico.

0 mencionado interstIcio refere-se ao perlodo de servico do servidor que, embora não

tenha completado 30 anos de servico, conte mais de 29 anos e 182 dias de servico, hipOtese

em que o citado perlodo sofre arredondamento para 30 anos, por forca do disposto no § 3

do art. 87 da Lei n2 869, de 1952, que contém o Estatuto dos Funcionários Püblicos Civis do

Estado de Minas Gerais.

2.2. - A nova redacao proposta para o inciso VI do art. 31 da Constituicao mineira visa

a estender o adicional sobre remuneracão aos servidores püblicos civis que se aposentarem

corn base nos incisos I, II e Ill, "d", do art. 36 da Carta mineira, alcancando os servidores que

se aposentarem:
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- por invalidez permanente, corn proventos integrais, quando decorrente de acidente em

serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei,

e proporcionais, nos demais casos;

- cornpulsoriamente, aos 70 anos de idade, corn proventos proporcionais ao tempo de

serviço; e

- voluntariamente, aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60, se muiher, corn

proventos proporcionais ao tempo deserviço.

Verificá-se, pois, que a nova redacao constitucional assegurará aos servidores que se -

aposentarern corn base nas hipOteses retromencionadas a percepcao de adicional sobre

remuneração, ainda que não contem corn, no rnInimo, mais de 29 anos e 182 dias de

servico.

2.3 - A Constituicao Federal, em seu art. 61, § l, define as matérias de iniciativa

privativa do Presidente da Repüblica para deflagrar o processo legislativo, imposto tarnbém

aos Estados por forca do art. 25 do referido diploma.

Saliente-se que a presente proposta versa sobre rernuneracao de servidores püblicos

civis do Estado, matéria constitucionalmente reservada ao Governador do Estado, por força

do disposto no art. 66, III, "b", da Carla mineira.

Deve-se observar, corn efeito, que existe firrne jurisprudência do Supremo Tribunal

Federal entendendo que o vIcio de iniciativa em matéria de competência privativa do

Governador do Estado configura inconstitucionalidade formal, tipificada ern usurpaçao de

iniciativa do Chefe do Poder Executivo, ainda que o comando norrnativo que se pretenda

criar, alterar ou revogar seja de nIvel constitucional.

Transcreve-se, a seguir, a ementa do acórdão prolatado pelo orgao de cUpula do Poder

Judiciário brasileiro, na Açao Direta de Inconstitucionalidade n 2 248 - RJ, cujo relator foi o
Ministro Celso de Mello:

"AD/n. Constituicao do Estado do Rio de Janeiro (ADCT, arts. 69 e 74) Pro vimento

derivado de cargos pUblicos (transferência e transformação de cargos). Ofensa ao postu/ado

do concurso pUblico. Usurpacao do poder de iniciativa constitucionalmente reservado ao

chefe do Executivo. Procedência da açao.
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- A iniciativa reservada das leis que versem o regime jurIdico dos servidores pUblicos

revela-se, enquanto prerrogativa con ferida pela Carta PolItica ao Chefe do Poder Executivo,

projeçao especIfica do princIpio da separaçao dos poderes.

Incide em inconstitucionalidade formal a norma inscrita em Constituiçao do Estado que,

subtraindo a disciplina da matéria ao domInio normativo da 1e4 dispOe sobre provimento de

cargos que inte gram a estrutura jurIdico-administrativa do Poder Executivo local." (RTJ -

volume 152, pp.341 -353).

2.4 - Em outra oportunidade, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Açao Direta de

Inconstitucionalidade n 2 97-RO, declarou a inconstitucionalidade de vários artigos das

Disposicôes Transitórias da Constituicao do Estado de Rondônia, os quais disciplinavam

matérias que se enquadravam no âmbito de competência privativa do Governador do Estado

e que deveriam ser objeto de legislacão ordinária. Ao justificar seu voto, o eminente Ministro

relator, José Carlos Moreira Alves, assim se manifestou:

"Atribui-se ao dispositivo vIcio de inconstitucionalidade formal, por afronta ao art. 61, §

1 1 I!, alInea a, da Constituição Federal, porque limita o discricionarismo do Governador do

Estado na fixaçao e aumento dos vencimentos dos servidores pUblicos estaduais.

A exciusividade de iniciativa do Chefe do Executivo para os projetos de lei sobre

matérias concernentes a aumentos de vencimentos, criaçao de cargos e outras que

importem em aumento da despesa publica é da tradicao constitucional brasileira, desde a

Constituição de 1934, cujo art. 41, § 2, reservou ao Presidente da RepUblica a iniciativa

legislativa sobre aumento de vencimentos ou criaçao de empregos em serviços já

organizados.
Trata-se de princIpio de magna relevância, que, ao lado das demais normas da

Constituição Federal sobre competência e fun caes do Executivo, do Legislativo e do

Judiciário, delimitam o campo de atuacão de cada qua!, definindo e dando consistência a

divisão dos Poderes e as relaçOes destes entre si" (RTJ - volume 151, p-664-680).
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2.5 - Assim, de acordo corn o posicionamento atualmente predominante na

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, major intérprete do texto constitucional, os

Estados-Membros, no exercIcio do poder constituinte derivado, devem observar as regras

básicas de iniciativa privativa consagradas na Constituicao da Repüblica, a fim de preservar

ao Chefe do Poder Executivo a deflagracao do processo legislativo nos assuntos de sua

competência especIfica. Consequentemente, toda matéria relativa a regime jurIdico do

servidor, aumento de remuneraçao ou organizaçao administrativa de orgaos e entidades do

Poder Executivo devem ser reguladas por melo de lei infraconstitucional, normalmente lei

ordinária, de iniciativa privativa do Governador do Estado, tudo em conformidade corn as

diretrizes estabelecidas no art. 61, § 1 2 , da Carta Federal.

3- TRAM ITAçAO

A proposta tramita em dois turnos e foi distribuIda a Comissão Especial para receber

parece r.

Data da elaboraçao: 28/9/98.

GCT/ACANAR/var
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