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AS CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS DE MINAS GERAIS, RIO DE
JANEIRO E SÃO PAULO - UM ESTUDO COMPARATIVO

INTRODUÇÃO

No dia 5 de outubro de 1988 foi promulgada, em Brasflia, a oitava
Constituição brasileira.

Como a sua símile de 1946, também a nova Carta nasceu de uma As-
sembléia Constituinte. Aquela tinha por missão enterrar o Estado Novo; esta,
o ciclo de governos militares. Entre uma e outra, quase meio século de His-
tória.

O Brasil de 1946 é um país longínquo. Sua população não chegava aos
48 milhões e, destes, apenas 35% habitavam cidades. A maior metrópole do
país, o Rio de Janeiro, abrigava pouco mais de 2 milhões de pessoas (São
Paulo tinha então 1,5 milhão). Com 3 milhões de votos elegia-se folgada-
mente um Presidente da República (Dutra, escolhido por 3.251.507 eleitores,
obteve 55% dos votos apurados), O Brasil não conhecia a TV nem os com-
putadores. As comunicações eram lentas e difíceis: escassos telefones, pés-
simas estradas e precários meios de transporte. Poucas mulheres trabalhavam
"fora de casa". Se havia poluição, ninguém notara.

Comparado com o país que, 42 anos depois, viu reunir-se novamente
uma Assembléia Nacional Constituinte, o Brasil de 1946 parece acanhado e
singelo. Pertence a outro mundo.
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Entre os dois países - o de 1946 e o de 1988 - não se estende apenas
meio século de crescimento econômico e inovações tecnológicas. Profundas
transformações se operaram, ao longo desses anos, na cultura e nas institui-
ções políticas nacionais. A própria Constituição de 1946, rasurada e emen-
dada várias vezes a partir de 1964, não resistiu aos golpes e deu lugar, em
1967, a uma Carta afeiçoada ao gosto e aos desígnios dos novos donos do
poder. Não foi o suficiente. No fim de 1968, novo Ato Institucional, quinto
de uma obscura série, praticamente cancelou o sistema republicano e o rol de
liberdades que este invoca. Em 1969, nova Constituição - outorgada, desta
vez, não só na substância, mas na própria forma - girou mais uma vez o pa-
rafuso. Por muitos anos a sombra dos fuzis iria pender sobre as instituições
políticas nacionais.

A Constituição de 1988 teria que ser, por isso, obra original: de um la-
do, não podia simplesmente reiterar a de 1946, concebida para um país que
já se tornou memória; de outro, fora convocada para o desmanche do viga-
mento autoritário com que se construíra o Brasil contemporâneo. Moderni-
dade e democracia teriam que ser, como efetivamente foram, as idéias-força
da Assembléia Nacional Constituinte de 1987188. Em função delas forma-
ram-se blocos, traçaram-se divisões, criaram-se identidades.

O tempo dirá se os democratas foram sempre modernos e, estes, demo-
cráticos. A Constituição de 1988, de qualquer modo, é obra nova, na medida
em que seus pais já não pretenderam, uns, nem puderam, outros, fazer dela
simples reiteração de um passado perempto. Essa novidade imprimiria sua
marca, igualmente, ao trabalho das Constituições Estaduais, freqüentemente
desafiadas a traduzir, para os contornos e peculiaridades de regiões inteira-
mente distintas, preceitos que a Constituição da República só pôde formular
genericamente.

Os textos que aqui publicamos representam uma contribuição inicial
para um estudo comparativo das Constituições de Minas Gerais, Rio de Ja-
neiro e São Paulo.

É preciso sublinhar, desde logo, o caráter preliminar dos ensaios, vreo-
cupados, nesta etapa, exclusivamente em captar, nas Constituições dos três

-
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Estados, diferenças e semelhanças visíveis "a olho nu". Não se pretendeu,
nem estava ao alcance dos autores, um estudo comparativo que estabeleces-
se, em profundidade, o sentido e as implicações - políticas, econômicas,
culturais etc. - das inúmeras diferenças anotadas. Um tal estudo requereria
uma abordagem multidisciplinar, além de prazos e recursos várias vezes
maiores do que os disponíveis.

Registradas as limitações, deve-se reafirmar, por outro lado, a impor-
tância dos textos que ora damos a público, pois, além de pioneiros, oferecem
seguras e valiosas pistas, a quem pretender, em seguida, estudar em maior
minúcia os temas aqui abordados.

Pretendemos que isto seja apenas um início e que outros estudos, se-
melhantes a este, possam vir à luz nos próximos números do INDICADOR.
A atenção e a crítica dos leitores serão por certo um insubstituível estímulo à
continuidade deste trabalho.

Os artigos que se seguem foram elaborados por: Administração Pública
e Servidores Públicos - Marcelo J. M. C. Marinho e Myriam C. de Oliveira:
Educação - Luís E de Assis; Meio Ambiente - Sílvia B. de Paula Pinto:
e Orçamento - Consuelo T. de Paula e Valéria F. de Paula.
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SERVIDORES PÚBLICOS

1 - Introdução

O objetivo deste trabalho é realizar uma análise comparativa das Cons-
tituições dos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, recente-
mente promulgadas, nos temas DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA e DOS
SERVIDORES PUBLICOS.

O estudo se baseia nas seções ou capítulos que tratam dos respectivos
temas. Não pretendeu uma análise global das Constituições nem considerou,
por exemplo, o capítulo referente às DISPOSIÇOES TRANSITORIAS, cu-
jas prescrições, como se sabe, cobrem inúmeros assuntos. Entretanto, se de-
terminada matéria não foi porventura abordada nos capítulos ou seções rela-
tivas à administração pública e aos servidores públicos, procurou-se verificar
se o tema foi tratado em outra parte. Foi o caso, por exemplo, da Constitui-

ção mineira, onde as normas relativas ao controle da administração pública
encontram-se na seção destinada ao Poder Legislativo.

Deve-se assinalar, também, a ausência de considerações sobre o im-
pacto e as conseqüências legais das normas consagradas pelos três textos em
estudo. Para tanto, seria necessária uma análise jurídica - o que não está na
esfera de especialização dos autores.

Visando sistematizar os assuntos e facilitar a apreensão dos seus as-
pectos fundamentais, elaboramos um quadro temático comparativo, contem-
plando os seguintes itens:
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DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

- Aquisição e Alienação de Bem Imóvel;

2 - Concessão de Beneffcios, ., Subvenções ou Isenções, Incentivos,
Concessão/Permissão de Serviços:

3 - Criação de Órgãos;

4 - Exercício e Controle da Administração Pública;

5 - Licitações;

6— Publicidade;

7— Princípios.

DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 - Acesso;

2— Acumulação de Cargos;

3 - Cargos de Confiança / Apostilamento;

4— Direitos do Servidor Público;

5 - Exercício de Mandato Eletivo;

6— Isonomia Salarial;

7 - Pagamento, Reajustes Salariais, Concessão de Vantagem ou
Aumento;

8— Plano de Carreira e Ocupação de Cargos;

9— Regime Jurídico Único;

10— Segurança e Saúde do Servidor;

1274



11 - Servidores Públicos Militares;

12 - Sistema de Previdência e Assistência Social.

Não há coincidência total entre as Constituições no que se refere à in-
serção dos itens nos capítulos ou seções relativas à administração pública e
aos servidores públicos. Nas Constituições de São Paulo e Rio de Janeiro,
por exemplo, muitos dos direitos dos servidores são disciplinados no capí-
tulo DA ADMINISTRAÇÃO. No caso, para fins de comparação, agrupamos
todos os artigos referentes ao tema no item pertinente, na parte que trata dos
servidores públicos.

II - Alguns Destaques

Antes de apresentarmos o quadro, gostaríamos de chamar a atenção do
leitor para algumas disposições que encontramos nos textos de Minas, Rio e
São Paulo.

Comecemos pela Administração Pública e pelo tema "concessão de be-
nefícios, subvenções OU isenções, incentivos, concessão/permissão de servi-
ços". Nas Constituições Estaduais de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, es-
se tema foi tratado principalmente em outras seções.

Em Minas Gerais, na seção [)A EDUCAÇÃO, o inciso V do art. 198
autoriza a cessão de servidores especializados a entidades filantrópicas, con-
fessionais e comunitárias sem fins lucrativos, de assistência ao menor e ao
excepcional. O § 1 2 do art. 203 estabelece que os recursos públicos podem
ser dirigidos a essas escolas, na forma de bolsas de estudo, quando houver
falta de vagas e de cursos regulares da rede pública na localidade de resi-
dência do educando carente. O § 2 do mesmo artigo prevê o apoio financei-
ro do Poder Público a atividades universitárias de pesquisa e extensão. E o
art. 80 do Ato das Disposições Transitórias garante a entidades educacionais
comunitárias, confessionais e filantrópicas sem fins lucrativos a continuidade
de recebimento de recursos públicos, desde que isto já ocorra há três anos.

Na mesma seção da Constituição paulista, o art. 258 prevê a assistência
financeira do Estado a instituições de ensino filantrópicas, comunitárias ou
confessionais, ressalvando, porém, que essa assistência não poderá incidir
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sobre a aplicação mínima de 30% da receita do Estado na manutenção e no
desenvolvimento do ensino público.

Na Constituição do Rio de Janeiro, o parágrafo único do art. 312 (se-
ção DA EDUCAÇÃO), garante a aplicação de um percentual máximo de 3%
dos recursos públicos destinados à educação em escolas filantrópicas ou co-
munitárias que ofereçam ensino gratuito.

Registre-se, nesta seção, uma diferença significativa da Constituição do
Rio de Janeiro em relação às demais, ao estabelecer que nenhum recurso pú-
blico será repassado às escolas confessionais.

Na seção DA CULTURA, o art. 158 da Constituição mineira e o art.
263 da Constituição paulista estabelecem que o Poder Público concederá in-
centivos fiscais a empresas privadas que invistam na produção cultural e ar-
tística do Estado e na preservação de seu patrimônio histórico, artístico e
cultural.

Os artigos 213 da Constituição mineira e 270 da Constituição paulista
(seção DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA) garantem a concessão de isenções,
incentivos e benefícios fiscais às empresas de capital nacional que concor-
ram para a viabilização da autonomia tecnológica.

A Constituição do Rio de Janeiro, embora não discrimine a forma de
apoio nem o restrinja apenas às empresas de capital nacional, estabelece
também que estimulará as empresas que invistam em pesquisa e criação de
tecnologia adequada ao País. No mesmo artigo, a Constituição fluminense
prevê incentivos às empresas cujos sistemas de remuneração assegurem, des-
vinculada do salário, participação dos empregados nos ganhos econômicos
resultantes da produtividade de seu trabalho ( 22 do art. 328). Trata-se de
um avanço em relação às duas outras Cartas.

Na ORDEM ECONÔMICA, o § 12 do inciso VI do art. 233 da Cons-
tituição de Minas e o art. 178 da Constituição de São Paulo estabelecem a
simplificação, eliminação ou redução das obrigações administrativas, tributá-
rias e creditícias da microempresa e da empresa de pequeno porte. O art. 225
da Constituição do Rio de Janeiro garante esses benefícios e lhes acrescenta
outro: a eliminação, redução e simplificação das obrigações previdenciá-
rias. Já o inciso 1 do mesmo artigo favorece essas empresas com a redução
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de tributos e obrigações acessórias estaduais e municipais, dispensando-as
do pagamento de multas por infrações formais das quais não resulte falta de
pagamento de tributos.

O § 12 do art. 222 da Constituição mineira e o art. 54 da Constituição
fluminense, da seção DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA .., afirmam que o
Estado estimulará, mediante incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento ou
guarda de menor órfão ou abandonado.

Na Constituição paulista (mesma seção), o inciso II do art. 277 prevê
incentivo a empresas para adequação de seus equipamentos, instalações e
rotinas de trabalho aos portadores de deficiência. Na Constituição fluminen-
se, o § 2 do art. 328 estabelece que o Poder Público apoiará e estimulará
empresas que produzam material ou equipamento especializado para pessoas
portadoras de deficiência. O inciso V do art. 225 prevê incentivos especiais,
vinculados à absorção de mão-de-obra constituída de deficientes ou menores
carentes. O inciso IV do art. 224 da Constituição mineira concede também
incentivos fiscais para a empresa que empregar portador de deficiência.

Na Constituição de São Paulo, o art. 234 da seção DA PROMOÇÃO
SOCIAL estipula que o Estado subvencionará programas desenvolvidos por
entidades assistenciais filantrópicas e sem fins lucrativos, com especial aten-
ção às que propiciem assistência a portadores de deficiência.

A Constituição de Minas Gerais concedeu benefícios também em outras
seções. O inciso II do art. 243 garante incentivo ao TURISMO para a popu-
lação de baixa renda, mediante estímulos fiscais objetivando a criação de
colônias de férias.

O parágrafo único do art. 220 (DESPORTO E LAZER) estabelece que
o Estado incentivará, mediante benefícios fiscais, o investimento da iniciati-
va privada no desporto.

Finalmente, o inciso III do art. 250 (seção DA POLÍTICA HÍDRICA E
MINERARIA) prevê incentivo para programa nas áreas de turismo e saúde
objetivando o uso terapêutico das águas para prevenção e tratamento de
doenças.

Na Constituição do Rio de Janeiro encontraremos, ainda, a isenção de
impostos estaduais e municipais para as operações de transferência de imó-
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veis desapropriados para fins de reforma agrária (art. 194, seção DAS LI-
MITAÇOES DO PODER DE TRIBUTAR).

Concluindo: nas Constituições de São Paulo, Minas Gerais e Rio de
Janeiro, em diferentes circunstâncias o Estado concede isenções, incentivos
e benefícios a entidades filantrópicas, comunitárias e confessionais e, menos
freqüentemente, à empresa privada. Na seção DA SAUDE, porém, o Estado
não apenas veda a destinação de recursos públicos para auxilio ou subven-
ção a instituições privadas com fins lucrativos (MG - § 1 2 do art. 191; SP -
§ 62 do art. 220; e RJ - § 49 do art. 280), como também não concede benefí-
cios a entidades filantrópicas, comunitárias e confessionais.

Também as normas relativas à criação de órgãos constituem um tema
que merece destaque. O texto mineiro afirma que é facultado ao Estado
criar órgãos, com autonomia administrativa e financeira, segundo a lei, sob
a denominação de órgão autônomo. Dependerá de lei a instituição, extinção
de autarquia, fundação pública e órgão autônomo, bem como a instituição,
extinção e alienação de ações em sociedades de economia mista e empresa
pública e a criação de subsidiários das entidades mencionadas. E vedada,
além disso, a delegação de poderes ao Executivo para criação, extinção ou
transformação de entidades de sua administração indireta.

Da mesma forma, as Constituições do Rio e São Paulo estabelecem que
somente lei poderá criar as entidades públicas citadas. No Rio, a criação de
subsidiárias das mesmas entidades públicas, assim como a participação delas
em empresas privadas dependerá de autorização legislativa. Em São Paulo,
dependerá de prévia aprovação legislativa a criação, transformação, fusão,
cisão, incorporação, privatização ou extinção das sociedades de economia
mista, autarquias, fundações e empresas públicas, assim como a criação de
subsidiárias e a participação das entidades em empresa privada.

Item igualmente interessante é o que se refere ao exercício e controle
da administração. As três Cartas ocuparam-se do tema. Rio e São Paulo nos
capítulos aqui tratados; Minas, na seção destinada ao Poder Legislativo. Na
primeira ficou estabelecido que o controle da administração será exercido
pelo Poder Legislativo, pelo Ministério Público, pela Sociedade, pela pró-
pria Administração e, no que couber, pelo Tribunal de Contas e Conselho
Estadual de Contas dos Municípios. Prevê-se também a criação de uma
"instância Colegiada Adinini.strativa" para resolver controvérsias entre o
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Estado e seus servidores públicos civis. Além disso, a administração pública
fica obrigada a anular seus próprios atos, quando ilegais, observados os ritos
processuais devidos.

Na Constituição paulista cabe destacar, entre outras disposições, a que
prevê a existência de um Diretor Representante e de um Conselho de Repre-
sentantes, eleitos pelos servidores e empregados públicos, nas autarquias,
sociedades de economia mista e fundações, cabendo à lei definir seus limites
de competência e atuação; a regra que obriga todos os dirigentes de empresa
pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundação a apresentar
declaração pública de bens antes da posse e depois do desligamento; e a
que obriga a administração a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de
seus direitos e esclarecimento de situações de seu interesse pessoal, no pra-
zo máximo de 10 dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou parece-
res, sujeitando-se a pena de responsabilidade a autoridade ou servidor que
negar ou retardar a sua expedição.

Em Minas consagrou-se, entre outras disposições, que a sociedade tem
direito a governo honesto, obediente à lei e eficaz. Os atos das unidades
administrativas dos Poderes do Estado e de entidades da administração indi-
reta estarão sujeitos a controles internos, exercidos pelo próprio Poder e
pela entidade envolvida; controle externo, a cargo da Assembléia Legislati-
va, com auxilio do Tribunal de Contas; e controle direto, pelo cidadão e por
associações representativas da comunidade, mediante amplo e irrestrito exer-
cício do direito de petição e representação perante órgão de qualquer Poder e
entidade da administração indireta.

Em Minas Gerais, a improbidade administrativa implicará, além da
perda da função pública, da indisponibilidade de bens e do ressarcimento ao
erário, sem prejuízo da ação penal (tal como prevêem as demais Constitui-
ções), também a suspensão dos direitos polfticos.

Relativamente às licitações, os três textos estaduais procuram estabele-
cer princípios para norteá-las, tais como isonomia, publicidade, probidade
administrativa etc. Em Minas, lei estadual disciplinará as licitações. Em São
Paulo, além de outras determinações (ver Quadro), será proibida a contrata-
ção de serviços e obras de empresas que não atendam às normas relativas à
saúde e à segurança do trabalho. Haverá, ao lado disso, exigências de prote-
ção ao patrimônio histórico-cultural e ao meio ambiente.
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A Carta fluminense estabeleceu que, ressalvados os casos especificados
na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas me-
diante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições e
de pagamento a todos os concorrentes, com previsão de atualização monetá-
ria para os pagamentos em atraso e penalidades para os descwnprimentos
contratuais. Além disso, proibiu os funcionários públicos de serem proprie-
tários, controlarem direta ou indiretamente ou fazerem parte da administra-
ção de empresas privadas fornecedoras de suas instituições. Proibição que se
estende aos parentes diretos, consangüíneos ou afins, bem como a seus pre-
postos.

No tocante à publicidade oficial, as três Constituições prescrevem que
ela deverá ter caráter informativo, educativo ou de orientação social, sem di-
vulgar nome, símbolo ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridade ou servidor público. Minas Gerais proibiu também a divulgação
de nome, símbolo ou imagem de partido político e obrigou os poderes do
Estado e do município, inclusive seus órgãos, a publicar, trimestralmente, as
despesas com publicidade pagas ou contratadas naquele período com agên-
cias ou veículos de comunicação.

As Constituições fluminense e paulista proibiram a publicidade oficial
fora do Estado. São Paulo proibe qualquer tipo de publicidade, exceto para
as empresas que enfrentam concorrência de mercado. Ambas prevêem puni-
ções no caso de transgressão dessas regras.

Vejamos agora algumas das disposições que se destacam no capítulo
relativo aos Servidores Públicos nas três Constituições.

Iniciemos pela forma de acesso à carreira pública. Todas as Constitui-
ções consagram o mesmo princípio básico, ou seja, a investidura em cargo
ou função pública depende de aprovação prévia em concurso. Contudo, as
Constituições mineira e paulista ressalvam que a lei reservará percentual de
cargos para provimento por deficientes. A Constituição Federal não estabe-
lece limite máximo de idade para inscrição em concurso público. Entretanto,
a Constituição do Rio prevê como requisito de acesso a cargo ou emprego
público a possibilidade de permanência por cinco anos no seu efetivo exer-
c(cio, e a Constituição de São Paulo determina que deverá ser respeitado o
limite constitucional para aposentadoria compulsória.

Além disso, sublinhe-se, na Constituição do Rio, o parágrafo segundo
o qual os Conselhos, seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e regio-
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nais das demais profissões regulamentadas, serão obrigatoriamente chama-
dos a participar de todas as fases do processo de concurso público, desde a
elaboração dos editais até a homologação e publicação do resultados, sem-
pre que nos referidos concursos se exigirem conhecimentos técnicos dessas
categorias, cabendo, na inexistência dos Conselhos, idêntico direito às en-
tidades de funcionários.

DIREITOS DOS SERVIDORES

Basicamente, as Constituições reproduzem, de forma mais ou menos
textual, os dispositivos contidos no art. 79 e incisos IV, VI, VII, VIII, IX,
XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX da Constituição
Federal, que disciplinam a matéria. Entretanto, há inovações que merecem
ser destacadas, corno as que se seguem:

Em Minas, a contagem do tempo de serviço cumprido na iniciativa pri-
vada não só para efeitos de aposentadoria mas igualnenze para adicio-
nais, inclusive de funcionário na ativa:

Em São Paulo, gratificação no valor de 1/6 dos vencimentos integrais,
concedido aos 20 anos de serviço:

• a contagem, para efeito de aposentadoria e disponibilidade, do tempo
de serviço prestado em cartório não oficializado;

o direito da servidora gestante à mudança de função, nos casos em
que for recomendado, sem prejuízo de seus vencimentos ou salários e de-
mais vantagens do cargo ou função-atividade.

Por fim, no que se refere a "pagamento, reajustes salariais, concessão
de vantagens ou aumento", a Constituição de São Paulo estabelece que os
vencimentos, vantagens ou qualquer parcela reununeratória, pagos em atra-
so, deverão ser corrigidos monetariamente, de acordo com os índices ofi-
ciais aplicáveis à espécie.

No Rio de Janeiro, a contagem recíproca do tempo de serviço em ati-
vidades públicas e privadas, inclusive do tempo de trabalho na atividade de
autônomo;
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• dispositivo segundo o qual a aposentadoria por invalidez, a requeri-
mento do servidor, poderá ser transformada em seguro-reabilitação custea-
do pelo Estado, visando a reintegrá-lo em novas funções compatíveis com
suas aptidões

• o direito, assegurado a servidor civil ou militar, de gozar licença es-
pecial e férias, na forma da lei, ou de ambas dispor, contando-as em dobro
para efeito de aposentadoria ou transformando-as em pecúnia indenizai'ó-
ria, segundo sua opção.

Os direitos dos representantes e entidades sindicais também foram re-
gulamentados de forma desigual nas três Constituições.

Em Minas, garantiu-se a liberação do servidor para exercício de man-
dato eletivo sindical, com direito às vantagens de seu cargo.

No Rio de Janeiro, a lei disporá sobre licença sindical para, tão-so-
mente, os dirigentes de federações e sindicatos de servidores públicos, res-
guardados direitos e vantagens.

Em São Paulo, o servidor e empregado público gozarão de estabilidade
no cargo ou emprego desde o registro de sua candidatura para o exercício
de cargo de representação sindical - ou se eleito Diretor Representante ou
para fazer parte do Conselho de Representantes (arr. 115, inciso XXIII) -,
até um ano após o término do mandato, se eleito, salvo se cometer falta
grave definida em lei. Garantem-se também vencimentos e vantagens.

No Rio é obrigatório o desconto, pelos órgãos competentes da admi-
nistração pública, em favor de entidade de classe (sem fins lucrativos, devi-
damente constituída e registrada), desde que regular e expressamente autori-
zado pelo associado.

Também no Rio proíbe-se o servidor público estadual de substituir,
sob qualquer pretexto, trabalhador de empresa privada em greve.

PLANO DE CARREIRA E OCUPAÇÃO DE CARGOS

Em Minas, a lei assegurará sistema isonômico de carreira de nível uni-
versitário compatibilizada com os padrões médios de remuneração da ini-
ciativa privada;
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os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos,
preferencialtnenie, por servidor ocupante do Cargo de carreira técnica e
profissional, nos casos e condições previstas em lei,

nas entidades da administração indireta, pelo menos um cargo ou
função de confiança de direção superior será provido por servidor ou em-
pregado público de carreira da respectiva instituição.

Em São Paulo, o texto constitucional manda que as entidades da admi-
nistração direta e indireta, Ministério Público e os Poderes Legislativo e
Judiciário publiquem, até o dia 30 de abril de cada ano, seu quadro de
cargos e funções (preenchidos e vagos) referentes ao exercício anterior.

Finalmente, deve-se mencionar a Constituição do Rio, onde se prevê
que os cargos de natureza técnica só poderão ser ocupados por profissionais
legalmente habilitados e de comprovada atuação na área.

SEGURANÇA E SAÚDE DO SERVIDOR

Em São Paulo, os órgãos da administração direta e indireta ficam
obrigados a constituir Comissão Interna de Prevenção de Acidentes -
CIPA. Ao servidor público que tiver sua capacidade de trabalho reduzida em
decorrência de acidente ou doença do trabalho foi assegurada a garantia de
transferência para locais ou atividades compatíveis com sua situação. A ad-
ministração pública direta e indireta, as universidades públicas e as entida-
des de pesquisa técnica e cient(flca oficiais ou subvencionadas pelo Estado
deverão prestar ao Ministério Público apoio especializado, visando ao bom
desempenho das funções da Curadoria de Proteção de Acidentes do Traba-
lho e da Curadoria de Defesa do Meio Ambiente e de outros interesses co-
letivos e difusos.

Determinou-se, ainda, que as normas de prevenção de acidentes e
doenças do trabalho integrarão, obrigatoriamente, o Código Sanitário do
Estado, sendo o seu descumprimento passível de sanções administrativas.
Proibiu-se, por fim, a contratação de serviços e obras de empresas que in-
frinjam normas relativas à saúde e segurança do trabalho.

A Caita do Rio prevê a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por
meio de normas de saúde, higiene e segurança.
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SISTEMA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Em Minas, ficou disposto que o Estado, no âmbito de cada Poder, po-
de cobrar contribuição social de seus servidores, destinada ao custeio de
sistemas de previdência e assistência social, e que os órgãos de direção des-
ses sistemas terão a participação de servidores públicos estaduais de car-
reira.

Segundo a Constituição do Rio de Janeiro, o servidor (submetido ao
Regime único ou à CU) que for, simultaneamente, segurado obrigatório
de mais de um instituto de previdência social sediado no Estado, terá, para
efeito de contribuição mensal, direito de optar por um ou outro instituto.

Em São Paulo, os recursos provenientes dos descontos compulsórios,
bem como a contrapartida do Estado, deverão ser postos, mensalmente, à
disposição de entidade estadual responsável pela prestação do beneficio, na
forma que a lei dispuser.

No que se refere ao servidor público militar, dispositivo constante da
Constituição do Rio de Janeiro prevê a designação, para a Polícia Militar e
o Corpo de Bombeiros Militar, de wn pastor evangélico que desempenhará
a função de orientador religioso em quartéis, hospitais e presídios, com di-
reito a ingressar no oficialato capelão.

Feitas as observações iniciais quanto às limitações deste trabalho e
considerados os itens que procuramos destacar, vejamos a seguir o quadro
temático comparativo.
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III - Quadro Temático Comparativo

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

o
ASSUNTO

- AQUISIÇÃO E ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL

A título oneroso, será feita prévia avaliação e será exigida autoriza-
ção legislativa.
Exige-se autorização legislativa também para licitações, quando
onerosas, exceto nos casos de permuta e doação.

MG
	

E exigida avaliação prévia e licitação, na forma da lei, exceto nos
casos de doação e permuta.
O uso especial de bem patrimonial do Estado por terceiro será obje-
to, na forma da lei, de: concessão (remunerada ou gratuita), permis-
são, cessão e autorização (art. 18).

Obras, serviços, compras e alienações serão realizadas mediante li-
citação pública, garantindo-se: igualdade de condições e pagamento

Ri a todos os concorrentes, previsão de atualização monetária no caso
de atraso, penalidades para descumpnmentos contratuais. Exigên-
cias: qualificação técnica, jurídica e sócio-financeira (art. 77, XXV).

Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
sp compras e alienações serão contratadas mediante processo de licita-

ção pública (art. 177).
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2 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, SUBVENÇÕES OU
ISENÇÕES, INCENTIVOS, CONCESSÃO / PERMISSÃO

DE SERVIÇOS

Como já vimos na parte de destaques, este tema foi tratado cm di-
versas seções e não na DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.
• DaEducação — art. l98,V; art. 203,	12c22.
• DaCultura — art. 158.

Da Ciência e Tecnologia art. 213.
Do Desenvolvimento Econômico - art. 233, VI, § P.
Da Família, Da Criança • . - art. 222, § 1.
Do Turismo - art. 243, II.

• Do Desporto e Lazer - art. 220, parágrafo único.
Da Política Hídrica e Minerária - art. 250, III.

O Estado não subvencionará nem beneficiará com isenção ou redu-
ção de tributos, taxas, tarifas ou quaisquer outras vantagens entida-
des educacionais, culturais, hospitalares, sanitárias, esportivas ou
recreativas que não sejam exclusivamente de natureza filantrópica e
não-lucrativa, ou que, de forma direta ou indireta, remunerem seus
instituidores, diretores, sócios ou mantenedores (art. 77, § 92,
XXVII).
A concessão de benefícios, isenções e incentivos foi estabelecida
para outros setores, nas seguintes seções:

Da Famflia. . . - art. 54.
• Da Política Industrial . . . - art. 223, § 12, e art. 225, 1 e II.
• Da Ciência e Tecnologia - art. 328, § 22.

Das Limitações do Poder de Tributar - art. 194.

Serviços concedidos ou permitidos ficarão sempre sujeitos à regula-
mentação e fiscalização do poder público e poderão ser retomados
quando não satisfaçam aos seus fins ou às condições de contrato. Se
forem prestados por particulares não poderão ser subsidiados (art.
119).
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O tema foi tratado também em outras seções, como já vimos ante-
riormente:
• Da Educação - art. 258.
• Da Cultura - art. 263.
• Da Ciência e Tecnologia - art. 270.
• Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica - art. 178.
• Da Família, da Criança. . . - art. 277.
• Da Promoção Social - art. 234.

3— CRIAÇÃO DE ÓRGÃOS

É facultado ao Estado criar órgãos com autonomia administrativa e
financeira, segundo a lei, sob a denominação de órgão autônomo.
Depende de lei:
• instituição e extinção de autarquia, fundação pública e órgão autô-

nomo;
• instituição, extinção e alienação de ações em sociedade de econo-

MG	mia mista e empresa pública;
• criação de subsidiárias das entidades mencionadas no art. 14, § 40

(autarquia, fundação pública, órgão autônomo, sociedade de eco-
nomia mista e empresa pública);
fundações terão natureza de pessoa jurídica de direito público;
entidades de administração indireta só poderão ser instituídas para
prestação de serviço público.

E vedada a delegação de poderes ao Executivo para criação, extin-
ção ou transformação de entidade de sua administração indireta (art.
14, § 30_80).

Somente por lei específica poderá ser criada empresa pública, socie-
dade de economia mista, autarquia ou fundação pública (art. 77,
XXI).
Depende de autorização legislativa a criação de subsidiárias das en-
tidades acima mencionadas, assim como a participação delas em em-
presa privada (art. 77, XXII).
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A criação, transformação, fusão, cisão, incorporação, privarização
ou extinção das sociedades de economia mista, autarquias, funda-
ções e empresas públicas depende de prévia aprovação legislativa,
bem como a criação de subsidiárias e a participação destas em em-
presa privada (art. 115, XXI e XXII).

4— EXERCÍCIO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

A atividade administrativa do Estado se organizará em sistemas,
principalmente a de planejamento, a de finanças e a de administra-
ção geral (ali. 14, § 22).
A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro
das respectivas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre
os demais setores administrativos, na forma da lei (ali. 19).
A administração de pessoal buscará a valorização e dignificação da
função e do servidor público, a profissionalização e o aperfeiçoa-
mento do servidor; prevalecerá o sistema de mérito para ingresso e
desenvolvimento na carreira; haverá remuneração compatível com a
complexidade, responsabilidade e escolaridade exigida para a tarefa.
(art. 30, § 12, 1, II, 111, IV e V).

MG A improbidade administrativa implicará: suspensão dos direitos po-
líticos, perda de função pública, indisponibilidade dos bens, ressar-
cimento ao erário. Ação penal (ali. 29).
A sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e eficaz.
Os atos das unidades administrativas dos Poderes do Estado e de
entidades da administração indireta se sujeitarão a:

controles internos - exercidos, de forma integrada, pelo próprio
Poder e a entidade envolvida;
controle externo - a cargo da Assembléia Legislativa com o auxí-
lio do Tribunal de Contas;
controle direto - pelo cidadão e associações representativas da
comunidade, mediante amplo e irrestrito exercício do direito de
petição e representação perante órgão de qualquer Poder e entida-
de da administração indireta.
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É direito da sociedade manter-se correta e oportunamente informada
de ato, fato ou omissão, imputáveis a órgão, agente político, servi-
dor público ou empregado público que tenham resultado ou possam
resultar cm:

ofensa à moralidade administrativa, ao patrimônio público e aos
demais interesses legítimos, coletivos ou difusos;

• prestação de serviço público insuficiente, tardia ou inexistente;
• inexecução ou execução insuficiente ou tardia de piano, programa

ou projeto de governo ou ofensa a direito individual ou coletivo
consagrado nesta Constituição (art. 73 e parágrafos).

Reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disci-
plinadas em lei (art. 77, § 52).
Improbidade administrativa: perda da função pública, indisponibili -
dade dos bens, ressarcimento ao erário público. Ação penal cabível
(art. 77, § 62).
As prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus
agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra
o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 77, § 7w).

Ri O controle da administração pública será exercido: pelo Poder Le-
gislativo, pelo Ministério Público, pela Sociedade, pela própria ad-
ministração e, no que couber, pelo Tribunal de Contas dos Municí-
pios (art. 79).
Haverá uma "Instância Colegiada Administrativa" para resolver
controvérsias entre o Estado e seus servidores públicos civis (art.
79, parágrafo único).
O Estado tem a obrigação de anular seus próprios atos, quando ile-
gais, observado o devido processo legal (art. 80).

A administração fazendária e seus agentes fiscais de rendas têm pre-
cedência sobre os demais setores administrativos (art. 115, inci-
so XX).

sp A administração pública é obrigada a fornecer a qualquer cidadão,
para a defesa de seus direitos e esclarecimento de situação de seu
interesse pessoal, no prazo máximo de 10 dias úteis, certidão de
atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade
da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição (art.
114).
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Haverá um Diretor Representante e um Conselho de Representantes,
eleitos pelos servidores e empregados públicos, nas autarquias, so-
ciedades de economia mista e fundações, cabendo à lei definir os li-
mites de sua competência e atuação (art. 115, XXIII).
Todo dirigente de empresa pública, sociedade de economia mista,
autarquia e fundação é obrigado a apresentar declaração pública de
bens antes da posse e depois do desligamento (art. 115, XXIV).
As prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus
agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra
o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 115, § 42).
O Estado responsabilizará seus servidores por alcance e outros da-
nos causados à administração, ou por pagamentos efetuados em de-
sacordo com as normas legais, sujeitando-os ao seqüestro e perdi-
mento dos bens, nos termos da lei (art. 131).

5— LICITAÇÕES

Serão disciplinadas por lei estadual.
MG Deverão ser observados, sob pena de nulidade, os seguintes princí-

pios: isonomia, publicidade, probidade administrativa, vi nculação ao
instrumento convocatório e julgamento objetivo (art. 15).

Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratadas por licitação pública que as-
segure igualdade de condições e de pagamento a todos os concor-
rentes, com previsão de atualização monetária para os pagamentos
em atraso, penalidades para os descumprimentos contratuais, permi-
tindo-se, no ato convocatório, somente as exigências de qualificação
técnica, jurídica e econômico-financeira indispensáveis à garantia do
cumprimento de obrigações (art. 77, XXV).
Os funcionários páblicos não poderão ser proprietários, cont Ia-
rem direta ou indiretamente ou fazerem parte (Ia administração de
empresas privadas fornecedoras de suas instituições ou que delas
dependam para controle ou credenciamento e na forma da lei. Estas
vedações se estendem aos parentes diretos, consangüíneos ou afins,
bem como a seus prepostos. Prevê punições (art. 77, XXIV).

RJ
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Obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante
processo de licitação pública (ressalvados os casos especificados em
lei). Devem ser assegurados: igualdade de condições a todos os con-
correntes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta. Só haverá exigências de

SP qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cum-
primento das obrigações (art. 117).
As licitações de obras e serviços públicos deverão ser precedidas da
indicação do local onde serão executados e do projeto técnico com-
pleto(art. 118).
Serão observadas as exigências de proteção do patrimônio histórico-
cultural e do meio ambiente (art. 118, parágrafo único).

6— PUBLICIDADE

Terá caráter informativo, educativo ou de orientação social. Não po-
derá veicular nome, símbolo ou imagem que caracterize promoção
pessoal de autoridade, servidor público ou partido político (art. 17).
E obrigatória a publicação, trimestral, pelos Poderes do Estado e do
Município, das respectivos despesas com publicidade (art. 17, pará-
grafo único).

Terá caráter educativo, de orientação social. Não poderá divulgar
nome, símbolo ou imagem que caracterize promoção pessoal de au-
toridade ou servidor público (art. 77, § 32).
Proíbe a publicidade fora do Estado para fins de propaganda gover-
namental. Prevê punição (art. 77, § 10).

Deverá ter caráter educativo, informativo e de orientação social.
Não poderá divulgar nome, símbolo ou imagem de autoridade ou
servidor público (alt. 115, XXIX, § 19).

SP Proíbe a publicidade oficial fora do Estado, exceto para as empresas
que enfrentem concorrência de mercado. Prevê punição (art. 115,
XXIX, § 22).

MO

RJ
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7 - PRINCÍPIOS

MG
Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e razoabilidade
(art. 13).

RJ Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e interesse co-
letivo (art. 77).

Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, raioahil idade.
SP	finalidade, motivação e interesse público (art. 111).

DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ASSUNTO

- ACESSO

Condições: ser brasileiro e prestar concurso (exceto nomeações para
cargo em comissão de livre nomeação e exoneração) (art. 21).
A lei disporá sobre contratações por tempo determinado (art. 22).

MG	A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para pro-
vimento por portador de deficiência e os critérios de admissão (art.
28).

- Condições: nos mesmos termos de Minas (ar(. 77, 1, El, III, IV, V,
VI, VII), aplicando-se à Administração Direta, ou Fundacional.

RJ Não haverá limite máximo de idade, exigindo-se, porém, do candi-
dato ao cargo ou emprego a possibilidade de permanência por 5 anos
(art. 77, III).
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Lei disporá sobre contratações por tempo determinado (art. 77, XI).
Não há reserva percentual para deficientes.
Os Conselhos, seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e re-
gionais das demais profissões regulamentadas, serão obrigatoria-
mente chamados a participar de todas as fases do processo de con-
curso público, desde a elaboração dos editais até a homologação e
publicação dos resultados, sempre que nos referidos concursos se
exigirem conhecimentos técnicos dessas categorias, cabendo, na
inexistência dos Conselhos, idêntico direito às entidades de funcio-
nários (art. 77, XXVII, § 89).

Condições: nos mesmos termos de Minas (art. 115, 1, II).
Não fixa limite de idade, reafirmando apenas o limite constitucional

SP para aposentadoria compulsória (art. 115, XXVII).
Serv. Temporário - Idem (art. 115, X).
Haverá reserva percentual para admissão de deficientes (art. 115,
IX).

2— ACUMULAÇÃO DE CARGOS

É vedada, para emprego e para função, e inclui autarquias, empresas
públicas, sociedades de economia mista e fundações. Exceções: ha-

MG vendo compatibilidade de horários, o servidor poderá acumular: dois
cargos de professor; um cargo de professor com outro técnico ou
científico; ou dois cargos privativos de médico (art. 25).

RI 
1 Nos mesmos termos (art. 77, XIX).

SP 1 Nos mesmos termos (art. 115, XVIII).
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3— CARGOS DE CONFIANÇA/APOSTILAMENTO

Garante todos os direitos e vantagens inerentes ao cargo ou função,
MG no caso de apostilamento, mesmo em decorrência de transformação

ou reclassificação (art. 32, § 12 e 22).

Na incorporação de vantagens ao vencimento ou provento, decor-
rentes do exercício de cargo em comissão ou função gratificada, será
computado o tempo de serviço prestado ao Estado nesta condição,
considerados, na forma da lei, exclusivamente os valores que lhes
correspondam na administração direta estadual (art. 89, III, alínea d,

RJ
	§49).

Serão revistos os valores incorporados a qualquer título sempre que
se modificar a remuneração do cargo que lhes deu causa (art. 89, III,
alínea d, § 69).
Prevê o estabelecimento de correspondência no caso de extinção de
cargos (art. 89, III, alínea d, § 79).

Servidor, com mais de 5 anos de efetivo exercício, que tenha exerci-
do ou venha a exercer, a qualquer título, cargo ou função que lhe

SP proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou
função para a qual foi admitido, incorporará um décimo dessa dife-
rença, por ano, até o limite de 10 décimos (art. 133).

4— DIREITOS DO SERVIDOR PÚBLICO

Cita o art. 79, incisos IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI,
MG XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX da Constituição Federal (art.

31).
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Férias-prêmio: 6 meses a cada 10 anos, admitida a conversão em
espécie, por opção do servidor (art. 31, 11);
Assistência e Previdência Sociais: extensivas ao cônjuge ou compa-
nheiro e seus dependentes (art. 31, III);
Assistência gratuita em creche e pré-escola aos filhos e dependen-
tes, do nascimento aos 6 anos de idade (art. 31, IV);
Adicionais por tempo de serviço (art. 31, I)
Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou
perigosas(art. 31, V);
Adicional trintenário (ali. 31, VI);
Qüinqüênio de 10% sobre os vencimentos e gratificações inerentes
ao exercício de cargo ou função (ali. 3 1, parágrafo único).
Para efeito de aposentadoria e ADICIONAIS, haverá contagem recí-
proca do tempo de serviço nas atividades pública ou privada (art.
36, § 7).
Direito de greve: será exercido nos termos e nos limites definidos
em lei (ali. 33).
Sindicalização.- o servidor será liberado para exercício de mandato
eletivo sindical, resguardados os direitos e vantagens de seu cargo

MG (ali. 34).
Estabilidade: será obtida após 2 anos de efetivo exercício pelos no-
meados em virtude de concurso (ali. 35)
O servidor só perde seu cargo por força de sentença judicial defini-
tiva ou processo administrativo (ali. 35).
Aposentadoria e pensão: conforme previsto na Constituição Federal
(ali. 36).
Contagem de tempo: tempo de serviço federal, estadual, municipal e
da iniciativa privada será computado para efeito de aposentadoria e
disponibilidade (ali. 36, § 3);
Os proventos da aposentadoria não serão inferiores ao salário míni-
mo e ficarão vinculados aos do pessoal da ativa, com todas as van-
tagens, mesmo no caso de reclassificação (ali. 36, § 42);
O servidor pode afastar-se a partir da data do requerimento da apo-
sentadoria, mas, se esta não for concedida, deverá repor o período
do afastamento (ali. 36, III, § 6w):
Na aposentadoria, fica mantida a sistemática e a forma de cálculo
dos adicionais da atividade (ali. 36, § 8
Pensão: por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou
proventos (ali. 36, § 5):
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No caso de retorno à atividade após cessação dos motivos que cau-
saram sua aposentadoria por invalidez, o servidor terá direito, para
todos os fins, exceto promoção, à contagem do tempo relativo ao
afastamento (ali. 37).

Garante os mesmos direitos (ali. 83, 1 a XXII).
Prevê ainda:
• Indenização em caso de acidente de trabalho (ali. 83, XVII).
• Férias: poderá o servidor gozar licença especial e férias, ou de

ambas dispor, contando-as em dobro para efeito de aposentadoria
ou ainda lê-Ias transformadas em pecibiia indenizarória, segundo
sua opção (ali. 77, XVII).
Disponibilidade: os servidores colocados à disposição da admi-
nistração pública indireta ou fundacional, quando da transferência
para a inatividade incorporarão aos proventos a complementação
de vencimentos que venham percebendo, desde que caracterizada
essa situação há, no mínimo, 8 anos consecutivos (art.77, XXVII).
A disponibilidade só pode acontecer após 2 anos de efetivo exer-
cício (ali. 77, XXVI).

• Sindicalização: é garantida a livre associação sindical, conforme o
ali. 8 9 da Constituição Federal (ali. 84).

A lei disporá sobre licença sindical para os dirigentes de federações
e sindicatos de servidores piíhlicos no exercício de mandato, res-
guardados os direitos e vantagens inerentes à carreira de cada um
(art. 84, parágrafo único).
E obrigatório o desconto, pelos órgãos competentes da administra-
ção pública, em favor de entidade de classe sem fins lucrativos, de-
vidamente constituída e registrada, quando regular e expressamente
autorizado pelo associado (art.85).
dual é proibido substituir, sob qualquer pretexto, trabalhadores de
empresas privadas em greve (ali. 77, XXIII).

Aposentadoria e pensão: nos mesmos termos de Minas.
Prevê ainda:
No caso de aposentadoria por invalidez, poderá o funcionário tê-1a
transformada em seguro-reabilitação, custeado pelo Estado, visando
reintegrá-lo em novas funções compatíveis com suas aptidões (art.
89, § 10).
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O servidor que utilizar o seguro-reabilitação não poderá ter seus
proventos reduzidos, ainda que na nova função a remuneração seja
inferior à recebida a título de seguro-reabilitação (art. 89, § li).
Considera-se como proventos de aposentadoria o valor resultante da
soma de todas as parcelas a eles incorporadas pelo Poder Público
(art. 89, § 12).
O prazo máximo de tramitação do processo da aposentadoria será de
90 dias, contados da data do protocolo (art. 89, § 82)
• Os benefícios de paridade serão pagos independentemente de re-

querimento e apostila, responsabilizando-se o funcionário que der
causa a atraso ou retardamento superior a 90 dias (art. 89, § 99).
Contagem de tempo: inclui o trabalho comprovadamente exercido
como autônomo (ali. 89, § 32).
Pensão: garante-se a totalidade dos vencimentos ou proventos até
o limite estabelecido em lei (ali. 82, § 2).

Qualquer que seja a causa mortis do servidor público, civil ou mili-
tar, será de 100% da remuneração total o valor mínimo da pensão
devida a seus dependentes na forma da lei (art. 78).

Nos mesmos termos, remetendo à Constituição Federal, ali. 124, §
32 , com os seguintes acréscimos:

Adicionais/qüinqüênio: ao lado do adicional por qüinqüênio, o
servidor público estadual receberá, aos 20 anos de efetivo exercí -
cio, a sexta parte dos vencimentos integrais, que se incorporarão
aos vencimentos para todos os efeitos (ali. 129).
Sindicalização: nos mesmos termos do Rio de Janeiro, art. 115,
VI, acrescentando-se:
O servidor ou empregado público é estável desde o registro de sua

SP candidatura para o exercício de Representação Sindical, 'Diretor
Representante" ou membro do "Conselho de Representantes" (ver
no art. 115, inciso XXIII) até um ano após o término do mandato,
caso eleito, salvo se cometer falta grave definida em lei (ali. 115,
VII).
Ficam assegurados direitos e vantagens e contagem de tempo para
aposentadoria no caso de funcionário no exercício dos mandatos
acima (art. 125,	12e29).
Direito de greve: nos mesmos termos que a de Minas Gerais (ali.
115, Vifi).
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A lei assegurará à servidora gestante mudança de função, nos casos
em que for recomendado, sem prejuízo de seus vencimentos ou salá-
rios e demais vantagens do cargo ou função-atividade (art. 137).

Aposentadoria
Contagem do tempo de serviço: nos mesmos termos da Constitui-
ção mineira, não mencionando, porém, a disponibilidade (art.
132).
Revisão dos proventos: nos mesmos termos da de Minas Gerais
(art. 126, § 42).
Os servidores públicos estáveis do Estado e de suas autarquias,
desde que tenham completado 5 anos de efetivo exercício, terão
computado, para efeito de aposentadoria, nos termos da lei, o
tempo de serviço prestado em atividade de natureza privada, rural
ou urbana, hipótese em que os diversos sistemas de previdência
social se compensarão financeiramente, segundo critérios defini-
dos em lei (art. 132).
Será contado, para efeito de aposentadoria e disponibilidade,
o tempo de serviço prestado em cartório não oficializado, me-
diante certidão expedida pela Corregedoria-Geral de Justiça (art.
135).
O tempo de serviço prestado sob o regime de aposentadoria espe-
cial será computado da mesma forma, quando o servidor ocupar
outro cargo de regime idêntico, ou pelo critério da proporcionalid-
de, quando se tratar de regimes diversos (art. 126, § 62).
O servidor, decorridos 90 dias da apresentação do pedido de apo-
sentadoria, devidamente instruído, poderá cessar o exercício da
função pública, independentemente de qualquer formalidade (art.
126, § 72)
Pensão: nos mesmos termos da Constituição de Minas, remetendo
ao art. 40, § 52, da Constituição Federal (art. 126, § 52).

5— EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO

MG 1 Conforme o art. 38 da Constituição Federal (art. 26).
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RJ 1 Nos mesmos termos de Minas (art. 87).

Nos mesmos termos, remetendo ao art. 38 da Constituição Federal
(art. 125,	12e29).
Acrescenta:
No caso de mandato de Vereador, o funcionário será inamovível
(art. 134).

6— [SONOMIA SALARIAL

A lei fixará o limite máximo e a relação entre a maior e a menor
REMUNERAÇÃO do servidor público, observados, corno limites e
no âmbito dos respectivos Poderes, os valores percebidos em espécie
como REMUNERAÇÃO, a qualquer título, pelo Deputado Estadual,
Desembargador e Secretário de Estado (art. 24, § 1 ).
Os VENCIMENTOS dos cargos do Poder Legislativo e do Poder
Judiciário não podem ser superiores aos do Poder Executivo (ari. 24,
§ 29).
É vedada a vinculação ou equiparação de VENCIMENTOS, para
efeito de remuneração de pessoal do serviço público (art. 24, § 39).
A lei assegurará ao servidor da administração direta ISONOMIA DE
VENCIMENTOS para os cargos de atribuições iguais ou asseme-
lhados do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes, ressalvadas
as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao lo-
cal de trabalho (art. 32).

Nos mesmos termos de Minas, prevendo ainda que, nos municípios,
RJ	o valor de referência será a remuneração em espécie recebida pelo

Prefeito (arts. 77, XIII, XIV, XV, e 82, § lo).

SP ^Nos mesmos termos de Minas, listando os seguintes Poderes e car-
gos: Legislativo, Executivo, Judiciário, Ministério Público, Deputa-

SP

MG
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do Estadual, Secretário de Estado, Desembargador do Tribunal de
Justiça e Procurador-Geral de Justiça (arts. 115, XII, XIV, XV, e
124, § 12).
Até que se atinja o limite acima (art. 115, inciso XII), é vedada a re-
dução de salários que implique a supressão de vantagens de caráter
individual, adquiridas em razão de tempo de serviço. Atingido o re-
ferido limite, a redução se aplicará independentemente da natureza
das vantagens auferidas pelo servidor (art. 115, inciso XIII).
Não haverá alteração nos vencimentos dos demais cargos da carreira
a que pertença aquele cujos vencimentos foram alterados por força
de lei (art. 124, § 29).

7— PAGAMENTO, REAJUSTES SALARIAIS, CONCESSÃO
DE VANTAGEM OU AUMENTO

Reajustes salariais serão feitos na mesma data para os servidores ci-
vis e militares, sem distinção de índices (art. 24).
A concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de
cargo, alteração de estrutura de carreira e admissão, a qualquer títu-
lo, dependerá de compatível dotação orçamentária e de autorização

MG específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empre-
sas públicas e as sociedades de economia mista (art. 27, parágrafo
único).
As despesas, tanto para pessoal ativo como inativo, não poderão ex-
ceder os limites estabelecidos em Lei Complementar Federal
(art. 27).

Os temas acima são tratados em termos semelhantes (art. 77, inciso
XII).
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O pagamento dos servidores será feito, impreterivelmente, até o lO
dia útil de cada mês (art. 82, § 39)
Esse prazo será inserido no Calendário Anual de Pagamento dos
Servidores do Estado (art. 82, § 42).
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Dá o mesmo tratamento aos temas (art. 115, inciso XI), acrescentan-
do:
Os vencimentos, vantagens ou qualquer parcela remuneratória, pa-

SP com os índices oficiais aplicáveis à espécie (art. 116).
gos em atraso, deverão ser corrigidos monetariamente, de acordo

Vantagens de qualquer natureza só poderão ser instituídas por lei e
quando atendam efetivamente ao interesse público e às exigências
do serviço (art. 128).

8— PLANO DE CARREIRA E OCUPAÇÃO DE CARGOS

A lei assegurará sistema isonômico de carreiras de nível universitá-
rio compatibilizado com os padrões médios de remuneração da ini-
ciativa privada (art. 38).
O cargo em comissão e a função de confiança serão exercidos, pre-
ferencialmente, por servidor ocupante de cargo de carreira técnica e
profissional, nos casos e condições previstos em lei (art. 23).
Nas entidades da administração indireta, pelo menos um cargo ou
função de confiança de direção superior será provido por servidor
ou empregado público de carreira da respectiva instituição (art. 23,
parágrafo único).

Preenchimento de cargos em comissão e função de confiança: nos
mesmos termos (art. 77, VIII).
Os cargos de natureza técnica só poderão ser ocupados pelos profis-
sionais legalmente habilitados e de comprovada atuação na área (art.
77, IX).

As entidades da administração direta e indireta, fundações, Ministé-
rio Público e os Poderes Legislativo e Judiciário devem publicar, até
o dia 30 de abril de cada ano, seu quadro de cargos e funções, pre-

sp enchidos e vagos, referentes ao exercício anterior (art. 115, XXIX, §
59).
Preenchimento de cargos em comissão: nos mesmos termos de Minas
(art. 115,V).

MG
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9— REGIME JURÍDICO ÚNICO

Nos termos da Constituição Federal, reafirma que o Estado instituirá
MG regime único, bem como planos de carreira para os órgãos da admi-

nistração direta, autarquias e fundações públicas (art. 30).

Ri 1 Nos mesmos termos da Constituição Federal.

SP 1 Nos mesmos termos da Constituição Federal.

10— SEGURANÇA E SAÚDE DO SERVIDOR

MG 1 Nada prevê sobre a matéria.

A lei assegurará ao servidor público o direito de redução dos riscos
Ri	inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segu-

rança (ali. 83, XVI).

Os órgãos da administração direta e indireta ficam obrigados a
constituir Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA e,
quando assim o exigirem suas atividades, Comissão de Controle
Ambiental, visando à proteção da vida, do meio ambiente e das con-
dições de trabalho dos seus servidores (ali. 115, XXV).
Ao servidor público que tiver sua capacidade de trabalho reduzida
em decorrência de acidente de trabalho ou doença do trabalho será
garantida a transferência para locais ou atividades compatíveis

SP
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com sua situação (art. 115, XXVI).
A administração pública direta e indireta, as universidades públicas
e as entidades de pesquisa técnica e científica oficiais ou subvencio-
nadas pelo Estado prestarão ao Ministério Público o apoio especiali-
zado ao desempenho das funções da Curadoria de Proteção de Aci-
dentes do Trabalho, da Curadoria de Defesa do Meio Ambiente e
de outros interesses coletivos e difisos (art. 115, XXIX).
As normas de prevenção de acidentes e doenças do trabalho integra-
rão, obrigatoriamente, o Código Sanitário do Estado, sendo o seu
descumprimento passível das correspondentes sanções administrati-
vas (art. 32, ADT).
Fica proibida a contratação de serviços e obras de empresas que não
atendam às normas relativas à saúde e segurança do trabalho (art.
117, parágrafo único).

11 - SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES

Terão estatuto próprio (art. 39).
As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes,
são asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou re-
formados (art. 39, § 12).
No exercício de cargo, emprego ou função pública temporários, não
eletivos, ficará o militar agregado ao respectivo quadro, e será pro-
movido só por antigüidade (art. 39, § 49) . Aceitando cargo ou em-
prego público permanente, será transferido para a reserva.

MG São proibidas a greve e a sindicalização (art. 39, § 59).

Somente o Tribunal de Justiça Militar poderá cassar o posto ou a
patente de Oficial (art. 39, § 72).

A lei estabelecerá as condições de perda de graduação pela praça
(art. 39, § 92).
Aplica-se aos servidores militares o disposto nos incisos 1, II, ifi e
IV, parágrafo único, do art. 31 e nos parágrafos 42, 52, 69 e 72 do
art. 36 da Constituição mineira e no art. 79, incisos VI, VIII, XII,
XVII, XVIII e XIX da Constituição Federal (alt. 39, § 11).
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Define como servidores públicos militares os integrantes da Polícia
Militar - PM - e do Corpo de Bombeiros Militar - CBM (art. 91).
Patentes: nos mesmos termos de Minas (art. 91, § 19).
Exercício de cargo: nos mesmos termos (art. 91, § 3 2 e 49).
Greve e sindicalização: nos mesmos termos da Constituição mineira.
Ressalva as associações de natureza não sindical, sem fins lucrati-
vos. Garante o desconto em folha de pagamento das contribuições
expressamente autorizadas pelos associados (art. 91, § 52).
Proíbe filiação partidária (art. 91, § 62).
Oficiais ou praças só perderão patente e graduação por decisão do
Tribunal competente (art. 91, § 79).
Lei disporá sobre limite de idade, estabilidade, condições de transfe-
rência para a inatividade (art. 91, § 92).
Garante aposentadoria integral, a ser revista na mesma data e na
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mesma proporção em que forem revistos os proventos do pessoal da
ativa (art. 91, § lO).
Prevê a designação para a PM e CBM de um pastor evangélico que
desempenhará a função de orientador religioso em quartéis, hospitais
e presídios (art. 91, § 12).
Direitos: salário mínimo, pelo menos, para os que percebem remune-
ração variável; 132, salário-famiia; férias anuais com 113, no míni-
mo; licença gestante: licença paternidade; licença especial para os
adotantes, nos termos legais. Elegibilidade do alistável, nas seguin-
tes condições: se contar menos de 10 anos de serviço, deverá ser
afastado da atividade; se contar mais de 10 anos, será agregado pela
autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da
diplomação, para a inatividade (art. 92).
Permite porte de arma, para defesa pessoal e dos cidadãos, fora do
horário de serviço (art. 92, IX).
Lei disporá sobre a pensão militar (art. 93).

São servidores públicos militares os integrantes da Polícia Militar do
Estado, aos quais se aplica, no que couber, o disposto no art. 42 da

SP
	

Constituição Federal (art. 138, § 12).
Perda de patente: nos mesmos termos de Minas Gerais (art. 138, §
49).
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Julgamentos: Tribunal de Justiça Militar (art. 138, § 59).
O militar tem direito a ser transferido para a reserva ou reformado,
mesmo respondendo a inquérito ou processo de qualquer jurisdição,
conforme a lei (art. 138, § 62).

12— SISTEMA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Estado, no âmbito de cada Poder, pode cobrar contribuição social
de seus servidores para custeio de sistemas de previdência e assis-
tência social cujos órgãos de direção terão a participação de servido-
res públicos estaduais de carreira (art. 24, § 62 e 82).

Assegura o direito de opção, na foniia cia lei, para os efeitos de
contribuição mensal, tanto aos submetidos ao Regime Jurídico único
ou à CLT que sejam, simultancamente, segurados obri»itSrios de
mais de um instituto de previdência social sediado no Ltado (art.
83, XX).

Prevê que os recursos provenientes dos descontos compulsórios,

SP	
bem como a contrapartida do Estado, deverão ser postos mensal-
mente à disposição da entidade estadual responsíeI pela prestação
do serviço, na forma que a lei dispuser (ali. 115, XXVIII).

MG

RJ
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EDUCAÇÃO

1 - Introdução

Talvez em decorrência da nossa formação profissional (História), acre-
ditamos que uma análise comparativa das Cartas Estaduais de Minas Gerais,
Rio de Janeiro e São Paulo deveria levar em conta, primeiramente, a compo-
sição política de cada Constituinte Estadual para, posteriormente, rastrear os
diversos interesses políticos presentes as diferenças regionais e partidárias,
os grupos de pressão, as discussões desenvolvidas na sociedade civil e nos
círculos acadêmicos etc.

Dados, porém, os propósitos e limites deste trabalho, vimos que não
haveria tempo hábil nem recursos para unia análise comparativa historiográ-
fica. Mais modestamente, o que nos incumbia era cote jar as normas definidas
pela Constituição de cada Estado e delimitar o que haveria de comum e de
específico em cada uma delas. Nessa medida, entretanto, deve-se registrar
que o texto acentua as limitações do autor, pouco afeito às filigranas jurídi-
cas e de modesto conhecimento hermenêutico.

Diferentemente de vários outros temas constitucionais, o da Educação
se notabilizou mais pelo sentido de carta de princípios do que por urna efeti-
vação real e imediata. As Constituições dos três Estados em exame, atentas
ao imperativo de fidelidade à Carta Federal, exercitaram algumas inovações
regionais dentro dessa moldura. O quadro comparativo que se segue tomou
por base o texto constitucional de Minas Gerais e, a partir deste, assinalou as
distinções presentes nas Cartas do Rio de Janeiro e São Paulo. Deve-se re-
gistrar que este quadro teve por base, exclusivamente, o capítulo dedicado à
Educação e não considera outros artigos, parágrafos ou incisos eventual-
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mente incluídos em outros capítulos e seções das referidas Constituições ou
em suas Disposições Gerais e Transitórias.

Com este quadro, pretendemos estabelecer linhas comparativas de nor-
mas que tratam de um mesmo assunto: a) as que definem Educação; b) as
que definem os princípios que nortearão o ensino; c) as que tratam da garan-
tia do Poder Público para a área; d) as que estabelecem os recursos, em cada
orçamento; e) as que definem o ensino superior; f) as que definem o campo
para o ensino religioso e escolas filantrópicas; g) as que estabelecem os Pia-
nos Estaduais de Educação; h) as que regem o Conselho Estadual de Educa-
ção; i) e, por fim, as que norteiam a descentralização do ensino e sua muni-
cipalização.

LI - Quadro Comparativo

DA EDUCAÇÃO

wel

ASSUNTO

- DA DEFINIÇÃO DE EDUCAÇÃO

Assenta-se sobre os princípios do art. 205 da Constituição Federal,
que diz: "A educação, direito de todos, dever do Estado e da Famí-
lia, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho." (art.
195).
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Nos mesmos termos acima, acrescentando:
( . . .) o aprimoramento da democracia e dos direitos humanos; a

Ri	eliminação de todas as formas de racismo e de discriminação
à afirmação do pluralismo cultural" (art. 303).

Nos mesmos termos acima, acrescentando outros fins, como:
a compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cida-
dão, do Estado, da família e dos demais grupos que compõem a
comunidade;

• o respeito à dignidade e às liberdades fundamentais da pessoa hu-
mana:

• o fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade interna-
cional;

SP
	o desenvolvimento integral da personalidade humana e a sua parti-

cipação na obra do bem comum;
• o preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio do conheci-

mentos científicos e tecnológicos que lhes permitam utilizar as
possibilidades e vencer as dificuldades do meio, preservando-o:

- a preservação, difusão e expansão do patrimônio cultural:
• a condenação a qualquer tratamento desigual por motivo de con-

vicção filosófica, política ou religiosa, bem como a quaisquer pre-
conceitos de classe, raça ou sexo;

• o desenvolvimento da capacidade de elaboração e reflexão crítica
da realidade (art. 237).

2 - DOS PRINCÍPIOS QUE NORTEARÃO O ENSINO

Elencou 11 princípios básicos, que são:
"1 - igualdade de condições para acesso e freqüência à escola e

MG permanência nela;
11 - liberdade de aprender, ensinar e pesquisar, e de divulgar o pen-
samento, a arte e o saber;
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ifi - pluralismo de idéias e de concepções filosóficas, políticas, es-
téticas, religiosas e pedagógicas, que conduza o educando à forma-
ção de uma postura ética e social própria;
IV - preservação dos valores educacionais regionais e locais;
V - gratuidade do ensino público;
VI - valorização dos profissionais do ensino, com a garantia, na
forma da lei, de piano de carreira para o magistério público, com pi-
so de vencimento profissional e com ingresso exclusivamente por
concurso público de provas e títulos, realizado periodicamente, sob
o regime jurídico único adotado pelo Estado para seus servidores;
VII - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
Vifi - seleção competitiva interna para o exercício de cargo comis-
sionado de Diretor e da função de Vice-Diretor de escola pública,
para período fixado em lei, prestigiadas, na apuração objetiva do
mérito dos candidatos, a experiência profissional, a habilitação le-
gal, a titulação, a aptidão para a liderança, a capacidade de geren-
ciamento, na forma da lei, e a prestação de serviços no estabeleci-
mento por dois anos, pelo menos;
IX - garantia do princípio do mérito, objetivamente apurado, na
carreira do magistério;
X - garantia do padrão de qualidade, mediante:
a) avaliação cooperativa periódica por órgão próprio do sistema
educacional, pelo corpo docente e pelos responsáveis pelos alunos;
b) condições para reciclagem periódica pelos profissionais de ensi-
no;
XI - coexistência de instituições públicas e privadas.
Parágrafo único - A gratuidade do ensino a cargo do Estado inclui
a de todo o material escolar e a da alimentação do educando, quando
na escola" (art. 196, incisos 1 a XI).

Elencou nove preceitos básicos, seguindo os princípios acima, não
necessariamente na mesma ordem, com exceção dos incisos VIII e

iJ IX de Minas Gerais. Acrescenta porém "educação não diferenciada
entre sexos, seja no comportamento pedagógico ou no conteúdo do
material didático" (art. 304, inciso VIII).
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Não definiu em um único artigo seus princípios, preferindo embu-
ti-los na definição de Educação (art. 237) e em outros lugares como:
"a lei assegurará a valorização dos profissionais de ensino, mediante

sp a fixação de plano de carreira para o magistério público, com piso
salarial profissional, carga horária compatível com o exercício das
funções e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e
títulos" (art. 251).

3 - DA GARANTIA DE EDUCAÇÃO PELO PODER PÚBLICO

Elencou 17 incisos, que são:
"1 - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, mesmo para os que
não tiverem tido acesso a ele na idade própria, em período de oito
horas diárias para o curso diurno;
II - prioridade para o ensino médio, para garantir, gradativamente, a
gratuidade e a obrigatoriedade desse grau de ensino;
111 - atendimento educacional especializado ao portador de defi-
ciência, preferencialmente na rede regular de ensino, com garantia
de recursos humanos capacitados e material e equipamento públicos
adequados, e de vaga em escola próxima à sua residência;
IV - apoio às entidades especializadas, públicas e privadas, sem

MG fins lucrativos, de assistência ao portador de deficiência;
V - cessão de servidores especializados para atendimento às funda-
ções públicas e entidades filantrópicas, confessionais e comunitárias
sem fins lucrativos, de assistência ao menor e ao excepcional, como
dispuser a lei;
VI - incentivo à participação da comunidade no processo educacio-
nal, na forma da lei;
VII - preservação dos aspectos humanísticos e profissionalizantes
no ensino médio;
VIII - expansão e manutenção da rede de estabelecimentos oficiais
de ensino, com a dotação de infra-estrutura física e equipamentos
adequados;
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IX - promoção da expansão da rede de estabelecimentos oficiais
que ofereçam cursos gratuitos de ensino técnico-industrial, agrícola
e comercial, observadas as peculiaridades regionais e as característi -
cas dos grupos sociais;
X - atendimento gratuito em creche e pré-escola à criança de até
seis anos de idade, em período diário de oito horas, com a garantia
de acesso ao ensino fundamental;
XI - propiciamento de acesso aos níveis mais elevados do ensino,
da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;
XII - expansão da coleta de ensino noturno regular e de ensino su-
pletivo, adequados às condições do educando;
XIII - criação de sistema integrado de bibliotecas, para difusão de
informações científicas e culturais;
XIV - programas específicos de atendimento à criança e ao adoles-
cente superdotados, na forma da lei;
XV - supervisão e orientação educacional nas escolas públicas, em
todos os níveis e modalidades de ensino, exercidas por profissional
habilitado;
XVI - atendimento ao educando, no ensino fundamental, por meio
de programas suplementares de fornecimento de material didático-
escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;
XVII - amparo ao menor carente ou infrator e sua formação em cur-
so profissionalizante.
§ 12 - o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público
subjetivo.
§ 22 - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Públi-
co, ou sua oferta irregular, importa responsabiliade da autoridade
competente.
§ 32 - Compete ao Estado recensear os educandos do ensino fun-
damental e, mediante instrumentos de controle, zelar pela freqüência
à escola.
§ 49 - O ensino é livre à iniciativa privada, verificadas as seguintes
condições:
1 - observância das diretrizes e bases da educação nacional e da le-
gislação concorrente em nível estadual;
II - autorização de funcionamento e supervisão e avaliação de qua-
lidades pelo Poder Público." (art. 198, incisos 1 a XVII).
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Segue os termos da Constituição mineira, sem a mesma abrangência,
mas inovando em três aspectos:
• "atendimento especializado aos alunos superdotados, a ser im-

plantado por legislação específica" (art. 305, inciso V).
• "submissão, quando necessária, dos alunos matriculados na rede

RJ	regular de ensino a testes de acuidade visual e auditiva, a fim de
detectar possíveis desvios de desenvolvimento" (art. 305, inciso
XI).

• "eleições diretas, na forma da lei, para direção das instituições de
ensino mantidas pelo Poder Público, com a participação da comu-
nidade escolar" (art. 305, inciso XII).

Não elencou em artigo único as obrigações do Poder Público para
com a Educação, mas define "a obrigatoriedade e gratuidade do en-
sino para todas as crianças (art. 249)"; o provimento do ensino fun-

SP damental diurno e noturno, regular e supletivo, adequado às condi-
ções de vida do educando que já tenha ingressado no mercado de
trabalho (art. 249, § 42, e art. 250, § 12) e a organização do Sistema
Estadual de Ensino (art. 239).

4 - DOS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO

MG Prevê uma aplicação anual de nunca menos de 25% da receita de
seus impostos (art. 201).

Prevê uma aplicação anual nunca inferior a 35% da receita de seus
RJ
	

impostos, incluídos os percentuais referentes à UERJ (6%) e à FA-
PERJ (2%) (ali. 311).
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Prevê uma aplicação anual de, no mínimo, 30% da receita de seus
impostos (art. 255).

5 - DO ENSINO SUPERIOR

É genérica quando prevê urna autonomia didático-científica e admi-
MG nistrativa (art. 199), assim como a instalação de unidades da Univer-

sidade Estadual de Minas Gerais (art. 195, parágrafo único).

Especifica a dotação orçamentária anual de 6% da receita para a
RJ	UERJ (art. 306, § 12); sua interiorização (art. 308) e os mecanismos

de escolha dos reitores (art. 307).

Prevê a autonomia da Universidade (art. 254); a participação da so-
Sp ciedade em sua gestão (art. 254, parágrafo único); e a ampliação de

vagas para o ensino diurno e noturno (art. 253).

6 - DO ENSINO RELIGIOSO E ESCOLAS FILANTRÓPICAS

Prevê o ensino religioso, de matrícula facultativa, corno disciplina
dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental

MG (art. 200, parágrafo único).
Prevê a destinação de recursos públicos às escolas comunitárias,
confessionais ou filantrópicas, desde que comprovem finalidade não
lucrativa (art. 203, inciso 1).
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Prevê o ensino religioso, de matrícula facultativa, como disciplina
dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental
(art. 310).
Prevê a destinação de um percentual máximo de 3% (três por cento)
dos recursos públicos estaduais às escolas filantrópicas ou comunitá-
rias desde que comprovem finalidade não lucrativa (art. 312, pará-
grafo único).

Prevê que a eventual assistência financeira do Estado às instituições
de ensino filantrópicas, comunitárias ou confessionais não poderá
incidir sobre a aplicação mínima dos recursos públicos destinados à
educação (art. 258).

7 - DOS PLANOS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO

Define os objetivos do Plano:
"1 - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - melhoria da qualidade do ensino;
IV - formação para o trabalho;
V - promoção humanística, científica e tecnológica." (art. 204, in-
cisos 1 a V).

RJ 1 Nos mesmos termos (art. 313, incisos 1 a V).

SP Prevê apenas a responsabilidade do Poder Público na elaboração do
Plano Estadual de Educação (art. 241).

RJ

SP

MG
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8 - DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Define o que compete ao Conselho Estadual de Educação, ou seja:
"1 - baixar normas disciplinadoras dos sistemas estadual e munici-
pal de ensino;

MG II - interpretar a legislação de ensino;
III - autorizar e supervisionar o funcionamento do ensino particular
e avaliar-lhe a qualidade:
IV - desconcentrar suas atribuições, por meio de comissões de âm-
bito municipal." (art. 206, incisos 1 a IV).

Rj
 ^

Prevê a indicação de seus membros pelo Governador do Estado (art.
316).

SP 1 
Remete sua regulamentação à legislação ordinária.

9 - DA DESCENTRALIZAÇÃO DO ENSINO E SUA
MUNICIPALIZAÇÃO

Define as diretrizes a serem seguidas:
MG "1 - atendimento prioritário à escolaridade obrigatória;

II - garantia de repasse de recursos técnicos e financeiros." (art.
197, incisos 1 e II).
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Define a competência do município para manter, em cooperação téc-
nica e financeira com o Estado e a União, programas de educação
pré-escolar e de ensino fundamental e, ainda, atendimento especial
aos que não freqüentaram a escola na idade própria (art. 355, inciso
VI).
Prevê a atuação do Estado no sentido de interiorizar o ensino supe-
rior público e gratuito, através da UERJ (art. 308).

Define a responsabilidade do município pelo ensino fundamental
(art. 240), e sua competência para autorizar o funcionamento e su-
pervisionar as instituições de educação das crianças de zero a seis
anos de idade (art. 248, parágrafo único).

IR - Conclusão

Como sugere o Quadro acima, há um equilíbrio nas intenções das três
Constituições, no que tange aos procedimentos normativos da intervenção do
Estado e às garantias do educando, na área da Educação.

Resta-nos demonstrar o que há de específico em cada Constituição.
Nesse sentido, podemos destacar: em Minas Gerais, a introdução das disci-
plinas Filosofia e Sociologia no ensino de 22 grau das escolas públicas do
Estado (art. 195, parágrafo único); na Constituição do Rio de Janeiro, a
atenção aos valores culturais e artísticos nacionais e latino-americanos (art.
314), a garantia da utilização da língua materna e processos próprios de
aprendizagem às comunidades indígenas (alt. 314, § 12), a atenção às especi-
ficidades regionais (alt 314, § 22), o ensino da língua espanhola em todas as
séries do 22 grau da rede estadual de ensino (art. 314, § 39); na Constituição
de São Paulo, a norma segundo a qual a educação da criança "de zero a seis
anos, integrada ao sistema de ensino, respeitará as características próprias
dessa faixa etária" (art. 247).

RJ

SP
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Numa análise mais geral das responsabilidades do poder público com a
Educação, percebemos que, curiosamente, enquanto o Estado de Minas Ge-
rais foi o que revelou maior preocupação em definir extensa e concretamente
este ponto, foi também o que menos recursos previu para a área (25%), com-
parando-se com o que previram São Paulo (30%) e o Rio de Janeiro (35%).
Ressalte-se ainda que foi a única Constituição que deixou em aberto a possi-
bilidade da utilização destes recursos pelas escolas filantrópicas, confessio-
nais ou comunitárias (art. 203).
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MEIO AMBIENTE

1 - Introdução

Situação: crise entre a sociedade e a natureza. Os desastres ecológicos
repetem-se com freqüência, estende-se o processo de devastação. Na impren-
sa, o debate sobre meio ambiente ocupa espaço cada vez maior. Pessoas e
organizações de todo o mundo tomam consciência dos incontáveis perigos e
ameaças contra a vida humana e refletem sobre a crise, discutem seus desdo-
bramentos, tentam encontrar meios para debelar causas e efeitos. Esse o
contexto mais amplo do processo legislativo que resultou nas Constituições
Estaduais, cujos capítulos DO MEIO AMBIENTE pretendemos analisar.

Um estudo comparativo do tratamento dispensado pelas Constituições
de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro ao meio ambiente deve levar
em consideração que os princípios fundamentais desses textos são fixados
pela Constituição Federal, que estabeleceu também os limites da competên-
cia dos Estados para tratar do tema.

Partindo do princípio de que "todos têm direito ao meio ambiente eco-
logicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações" (Constituição
Federal, art. 225), o legislador procurou nos Estados detalhar os pontos
contemplados pelo capítulo DO MEIO AMBIENTE na Carta Federal, aí in-
troduzindo, porém, freqüentemente, inovações capazes de expressar as pe-
culiaridades e interesses específicos dos Estados.
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O quadro comparativo abaixo deixa claro o tratamento dispensado pe-
las três Constituições à questão ambiental. Registre-se que este estudo se li-
mita apenas ao disposto no capítulo (Rio de Janeiro) e seções (São Paulo e
Minas Gerais) referentes ao meio ambiente. Artigos, parágrafos ou incisos
eventualmente incluídos em outros capítulos e seções das referidas Cartas ou
em suas Disposições Gerais e Transitórias só foram considerados quando
abordam aspectos que em pelo menos uma das Constituições não são trata-
dos no capítulo ou seção específico do meio ambiente.

II - Quadro Comparativo

DO MEIO AMBIENTE

sol	
ASSUNTO

1— PRESERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO

Prevê a promoção da educação ambiental e a disseminação de in-
formações necessárias à conscientização pública para a preservação
do meio ambiente (art. 214, inciso 1).
Prevê a execução de inventário, mapeamento e monitoramento de

MG coberturas vegetais nativas e seus recursos hídricos para a adoção de
medidas especiais de proteção (art. 216, § 12).
Prevê sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos e sis-
tema estadual de gerenciamento de recursos minerários, responsáveis
por política de aproveitamento racional e pela proteção dos recursos
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RJ

hídricos e minerais, e estabelece princípios para a exploração destes
recursos (arts. 249 e 250).
Prevê o controle da erosão, assoreamento e outras formas de degra-
dação ambiental e o estímulo ao reflorestamento, programas de con-
servação dos solos e defesa da qualidade das águas e do ar (arts.
214, inciso III, e 216).
Determina que os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, pai-
sagístico, arqueológico, espeleológico, pa1eontológico e ecológico
são patrimônio cultural do Estado (art. 208, inciso V).
Prevê formulação de política rural que assegure a repressão ao uso
de anabolizante e ao uso indiscriminado de agrotóxico (art. 248, in-
ciso V).

Trata, nos mesmos termos da Carta de Minas Gerais, da educação
ambiental e da conscientização pública (art. 258, inciso XX).
Considera as coberturas florestais nativas do Estado indispensáveis
ao processo de desenvolvimento equilibrado e proíbe a redução de
suas áreas (art. 270).
Prevê o gerenciamento integrado dos recursos hídricos e estabelece
princípios básicos para a sua exploração (art. 258, inciso VII).
Determina o acompanhamento e a fiscalização de concessões de di-
reitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais efe-
tuados pela União no Estado (art. 258, inciso XIX).
Prevê o estímulo ao reflorestamento ecológico em áreas degradadas
e ao reflorestamente econômico, este último para suprir a demanda
de matéria-prima de origem vegetal e preservar as florestas nativas
(art 258, incisos V e VI).
Prevê orientação aos produtores rurais sobre técnicas de manejo e
recuperação de solos (art. 253, inciso II).
Prevê a recuperação do meio ambiente urbano (art. 231, inciso V).
Prevê a proteção e restauração do patrimônio paisagístico, histórico
e arquitetônico (art. 258, inciso II).
Determina que os padrões ambientais do Estado não poderão ser
menos restritivos do que os fixados pela Organização Mundial de
Saúde (art. 278).
Prevê controle da introdução no meio ambiente de substâncias can-
cerígenas, mutagênicas e teratogênicas, e da utilização de insumos
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químicos na agricultura e na criação de animais para alimentação
humana (arts. 272 e 276).

Trata, nos mesmos termos da Carta de Minas Gerais, da educação
ambiental e da conscientização pública (art. 193, inciso XV).
Prevê a execução de inventário e mapeamento da cobertura vegetal
nativa, para a adoção de medidas especiais de proteção, o controle
da erosão e a formação de consórcios entre os municípios com o
objetivo de solucionar problemas comuns relativos à proteção am-
biental (arts. 193, inciso XVI, 201 e 209).
Prevê sistema integrado de gerenciamento dos recursos hídricos e
normas legais para a proteção da quantidade e qualidade das águas
(arts. 205, inciso 1H, e 213).
Prevê o fomento das atividades de mineração, em harmonia com a
legislação ambiental (art. 214, inciso IV).
Prevê a adoção de medidas nas áreas de ação pública e junto ao se-
tor privado para manter e promover o equilíbrio ecológico e a me-
lhoria da qualidade ambiental; a adoção de medidas especiais de
proteção da cobertura vegetal nativa; a promoção do reflorestamento
e a recuperação da vegetação das áreas urbanas (art. 193, incisos II,
XVI e XVII).
Determina que os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, pai-
sagístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico cons-
tituem patrimônio cultural do Estado (art. 260, inciso IV).

2— PROTEÇÃO DA FAUNA, DA FLORA E DO
PATRIMÔNIO GENÉTICO

Prevê definição de mecanismos de proteção à fauna e à flora; asse-
gura a diversidade das espécies e dos ecossistemas e a preservação

MG do patrimônio genético, proibindo práticas que provoquem extinção
das espécies ou submetam animais à crueldade (art. 214, incisos V e
VI).

SP
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Prevê a preservação dos recursos bioterapêuticos regionais (art. 214,
inciso XI).
Prevê competência do Estado e Municípios para legislar sobre a caca
e a pesca (ar(s. 10, inciso XV, alínea f, e 171, inciso II, alínea b).

Além do estabelecido por Minas Gerais (art. 214, incisos V e VI),
prevê o controle da utilização de áreas biologicamente ricas de man-
guezais, estuários e outros espaços de reprodução e crescimento de
espécies aquáticas (art. 258, incisos II, IV e XXV).
Prevê meios defensivos para evitar a pesca predatória (art. 258, inci-
so VIII).

Além do estabelecido por Minas Gerais (art. 214, incisos V e VI),
determina a fiscalização da extração, produção, criação, métodos de
abate, transporte, comercialização e consumo dos espécimes e sub-
produtos da flora e da fauna do Estado, bem como a fiscalização de
entidades dedicadas à pesquisa e manipulação genética (art. 193, in-
cisos VIII e X).
Proibe a caça em todo o Estado (art. 204).

3 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Prevê a criação de parques, reservas, estações ecológicas e outras
unidades de conservação, sua manutenção sob proteção especial e a
provisão de sua infra-estrutura (art. 214, inciso VIII).
Prevê auxílio do Estado aos municípios para a implantação de hortos
florestais (art. 216, § 29).
Especifica áreas de relevante interesse ecológico, integrantes do
patrimônio ambiental do Estado, e condiciona sua utilização à pre-
servação do meio ambiente (art. 214, § 79).
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Prevê a indisponibilidade de terras públicas ou devolutas considera-
das de interesse para a proteção dos ecossistemas naturais (art. 214,
§ 69).

Além do estabelecido pela Constituição de São Paulo (art. 193, inci-
so 111), determina que a criação de unidades de conservação implica
imediatos procedimentos para a regularização fundiária, demarcação
e fiscalização adequadas (arts. 258, inciso III, 264 e 268).
Especifica áreas de relevante interesse ecológico e condiciona sua
utilização a autorização prévia e à preservação do meio ambiente
(art. 266).
Define áreas de preservação permanente, incluindo manguezais,
nascentes, mananciais, matas ciliares, abrigos de exemplares raros
da fauna e da flora, locais de pouso ou reprodução de migratórios,
estuários, cavernas, lagos, lagoas, lagunas, praias, vegetações fixa-
doras de dunas, dunas, costões rochosos, áreas de interesse arqueo-
lógico, histórico, científico, paisagístico, cultural e a Baía da Gua-
nabara (art. 265).
Faculta ao Poder Público a imposição de restrições administrativas
ao uso de áreas privadas, objetivando a proteção de ecossistemas
(art. 269).
Prevê a indisponibilidade de terras públicas ou devolutas considera-
dasdc interesse para a proteção ambiental (art. 267).

Prevê a criação de espaços territoriais representativos dos ecossiste-
mas a serem protegidos, cuja alteração ou supressão dependerá de
lei (art. 193, inciso 1H), e mecanismos de compensação financeira
para municípios que sofrerem restrições com a criação de espaços
territoriais especialmente protegidos (art. 200).
Especifica espaços territoriais especialmente protegidos e condiciona
sua utilização a licença prévia e à preservação do meio ambiente
(arts. 196, 198 e 202).
Especifica áreas de proteção permanente - manguezais, nascentes,
mananciais, matas ciliares, abrigos de exemplares raros da fauna e
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da flora, locais de pouso e reprodução de migratórios, estuários e
cavernas (art. 197).
Determina o estímulo à criação e manutenção de unidades privadas
de conservação (art. 199).
Prevê a indisponibilidade das terras públicas ou devolutas necessá-
rias à proteção dos ecossistemas naturais (art. 203).

4 - ORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS

Prevê exigência de licença prévia para atividade potencialmente
causadora de degradação ambiental (art. 214, inciso IV).
Vincula a estudo prévio de impacto ambiental o licenciamento de
atividade potencialmente causadora de significativa degradação do
meio ambiente (art. 214, § 22).
Prevê o controle da produção, comercialização, transporte, armaze-

MG namento e o emprego de técnicas, métodos e substâncias de risco pa-
ra a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente (art. 214, inciso
VII).
Prevê a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais a em-
presas que utilizem tecnologia indicada para a exploração de recur-
sos naturais e para a preservação do meio ambiente (art. 213, inciso
1, alínea a).
Prevê a competência do Estado para legislar privativamente ou con-
correntemente com a União sobre responsabilidade por dano ao meio
ambiente (art. 10, inciso XV, alínea h).

Condiciona qualquer atividade efetiva ou potencialmente poluidora à
adoção de tecnologias de controle para proteção do meio ambiente,
incluindo aí o tráfego de veículos (art. 273 e seu parágrafo único).

RJ Trata, nos mesmos termos da Constituição de Minas Gerais (art.
214, § 22), da exigência de estudo prévio de impacto ambiental para
atividades potencialmente causadoras de degradação ambiental (art.
258, inciso X).

1325



SP

Prevê, nos mesmos termos da Carta de Minas (art. 214, inciso VII),
o controle de substâncias de risco para a vida, a qualidade de vida e
o meio ambiente (art. 258, inciso IX).
Prevê zoneamento ambiental e estabelece condições para a instala-
ção de pólos industriais e registro de loteamentos (art. 263, § 12 e
22).
Além do estabelecido por São Paulo (art. 193, inciso XIII), prevê
política tributária que contemple o princípio poluidor-pagador e es-
timule o desenvolvimento e implantação de tecnologias de controle e
recuperação ambiental (art. 258, inciso XVIII).
Fixa a obrigação de empresas concessionárias ou perrnissionárias do
serviço público de atender aos princípios de proteção ambiental em
vigor (art. 271).
Incumbe o Poder Público de fiscalizar e zelar pela utilização racio-
nal e sustentada dos recursos naturais e prevê a promoção de medi-
das judiciais e administrativas de responsabilização dos causadores
de poluição ou degradação ambiental (art. 258, incisos 1 e XV).
Condiciona a implantação e a operação de instalações que utilizem
ou manipulem materiais radioativos à implementação de plano de
evacuação da população das áreas de risco e à permanente monitori-
zação de seus efeitos sobre o meio ambiente e a saúde da população
(art. 261).
Subordina a execução de projetos governamentais que exijam a re-
moção involuntária da população ao pagamento prévio de indeniza-
ções e custos; ao estabelecimento de programas sócio-econômicos
que resguardem o sistema produtivo da população e à implantação
de programa de defesa ambiental (art. 262).

Condiciona o estabelecimento de qualquer atividade produtiva ao
resguardo do meio ambiente ecologicamente equilibrado e a conces-
são de licença ambiental à observância do planejamento e zonea-
mento ambientais (art. 192, § 22).
Vincula à aprovação de estudo prévio de impacto ambiental o licen-
ciamento de atividades potencialmente causadoras de significativa
degradação ambiental (art. 192, § 2).
Prevê, nos mesmos termos da Carta de Minas (art. 214, inciso VII),
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• controle de substâncias de risco para a vida, a qualidade de vida e
• meio ambiente (art. 193, inciso XI).
Prevê a elaboração de planejamento e zoneamento ambientais do
Estado (art. 193, inciso XXI).
Prevê restrições à participação em concorrências públicas e ao aces-
so a benefícios fiscais e créditos oficiais de pessoas físicas ou jurídi-
cas condenadas por atos de degradação do meio ambiente (art. 193,
inciso XIII).
Prevê controle e fiscalização de atividades produtivas potencial-
mente causadoras da degradação do meio ambiente; adoção de me-
didas preventivas ou conetivas; aplicação de sanções administrativas
de responsabilização dos causadores de poluição ou degradação am-
biental e promoção de medidas judiciais (art. 193, incisos XIV e
XX).

5 - UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E MANUTEN-
ÇÃO DOS PADRÕES DE QUALIDADE AMBIENTAL

Prevê lei para dispor sobre a taxa de utilização de recursos ambien-
tais (ADCT, art. 18, § 39).
Obriga o usuário de recursos ambientais à recuperação do meio am-
biente degradado e sujeita-o a sanções administrativas e penais (art.

MG 214, §42e52).
Prevê lei para definir casos de exigência de lançamento de efluentes
industriais a montante do ponto de captação (art. 250, § 22).
Estabelece critérios para a concessão de licença ambiental a ativida-
des que utilizem produtos florestais como combustível e toma obri-
gatório o reflorestamento pelas empresas consumidoras (art. 217).

Obriga o usuário de recursos ambientais à recuperação do meio am-
RJ degradado, sujeita as atividades lesivas a sanções penais e

administrativas, obriga à realização de programas de monitorização a
empresa que utilizar recursos ambientais, determina que a captação
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em cursos d'água para fins industriais seja feita a jusante do ponto
de lançamento dos efluentes líquidos da própria indústria e estipula
o pagamento de taxas relativas à fiscalização, recuperação e manu-
tenção dos padrões de qualidade ambiental pelo usuário de recursos
naturais com fins econômicos (art. 258, § 2 9, 32 e 49, e art. 259).
Obriga os proprietários rurais a preservar e recuperar com espécies
nativas suas propriedades (art. 263, § 32).

Prevê a proteção e conservação do solo e da água.
Obriga o usuário de recursos ambientais a recuperar o ambiente de-
gradado e sujeita as atividades lesivas a sanções penais e adminis-

SP trativas (arts. 194, 195 e 184, inciso IV).
Prevê incentivo aos proprietários rurais que executem práticas de
conservação do solo e da água e de preservação e reposição das
matas ciliares e espécies nativas (art. 193, inciso XIX).

6 - CONTROLE DA POLUIÇÃO

Prevê controle e prevenção da poluição e toma livre o acesso às in-
formações básicas sobre o meio ambiente (art. 214, incisos II e III).

MG Prevê estímulo à manutenção de sistema de limpeza urbana, coleta,
tratamento e destinação final do lixo urbano (art. 183, inciso VIII, e
245, inciso VII).

Prevê realização periódica de auditorias nos sistemas de controle de
poluição e prevenção de acidentes das atividades potencialmente

RJ poluidoras; controle e fiscalização dos padrões de qualidade am-
biental, considerando os efeitos smérgicos e cumulativos da exposi-
ção às fontes de poluição; acesso dos interessados às informações
sobre fontes e causas de degradação ambiental e determina que a
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população seja informada sobre níveis de poluição, qualidade do
meio ambiente, situações de riscos de acidentes e presença de subs-
tâncias potencialmente nocivas na água potável e nos alimentos (art.
258, incisos XI, XII, XIII e XIV).
Prevê política setorial, com ênfase na reciclagem, para processa-
mento de resíduos urbanos, hospitalares e industriais; critérios para
implantação e lançamento dos sistemas de coleta de esgotos sanitá-
rios; instalação de bacias de contenção para atividades poluidoras e
proibição de instalação de aterros sanitários na margem de rios, la-
gos, lagoas, manguezais e mananciais (arts. 258, inciso XXI, 274 e
275).
Prevê a divulgação semestral de relatórios de monitorização das
águas distribuídas à população pelas empresas concessionárias do
serviço de abastecimento (art. 279).
Prevê normas para coibir a poluição sonora (art. 277).

Prevê a realização periódica de auditorias nos sistemas de controle
da poluição e de atividades potencialmente poluidoras e determina
que a população seja informada dos níveis de poluição, qualidade do
meio ambiente, situações de risco de acidentes e presença de subs-

SP tâncias potencialmente nocivas na água potável e nos alimentos (art.
193, incisos IV e V).
Prevê orientação técnica para programas de tratamento de despejos
urbanos e industriais e de resíduos sólidos e veda o lançamento de
efluentes e esgotos urbanos e industriais sem o devido tratamento,
em qualquer corpo de água (arts. 208 e 215, inciso III).

7 - INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS PELA PRESERVAÇÃO

Prevê órgão colegiado, com participação da sociedade civil, destina-
MG a estabelecer normas, padrões e medidas de caráter operacional

para proteção do meio ambiente e controle da utilização racional dos
recursos ambientais (art. 214, inciso IX).
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RJ

SP

MG

Prevê sistema integrado de parques, reservas, estações ecológicas e
equivalentes, adequado à conservação dos ecossistemas (art. 10, in-
ciso XII).

Prevê a criação do Conselho Estadual do Meio Ambiente, de com-
posição paritária, integrado pelos Poderes Executivo e Legislativo,
comunidade científica e associações civis (art. 258, inciso XXII).
Prevê a criação de órgãos próprios para estudo, planejamento, con-
trole e utilização racional do meio ambiente (art. 258, inciso XXIII).

Prevê um sistema de administração da qualidade ambiental, prote-
ção, controle e desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado
dos recursos naturais, a ser integrado pelo Conselho Estadual do
Meio Ambiente (órgão normativo e recursal no qual está assegurada
a participação da sociedade civil) e por órgãos executores das ativi-
dades de desenvolvimento ambiental (arts. 193 e seu parágrafo úni-
co, e 294).
Prevê o incentivo e auxílio técnico a associações de proteção ao
meio ambiente (art. 193, inciso XVIII).

8 - PESQUISA

Prevê a manutenção de instituição de pesquisa, planejamento e exe-
cução e também o estímulo às empresas que promovam pesquisa e
utilização de tecnologias alternativas (arts. 214, inciso X, e 213, in-
ciso III).
Prevê projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, para a
utilização de espécies nativas nos programas de reflorestamento (art.
216, inciso IV).
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Prevê a integração de universidades, centros de pesquisa, associa-
ções civis e organizações sindicais para garantir e aprimorar o con-

RJ trole da poluição e também o estímulo à pesquisa, desenvolvimento
e utilização de tecnologias poupadoras de energias e fontes energéti-
cas alternativas (art. 258, incisos XVI e XVII).

RJ

Prevê o incentivo à pesquisa, desenvolvimento e capacitação tecno-
lógica visando a resolução dos problemas ambientais e também o in-

SP centivo à pesquisa, desenvolvimento e utilização de fontes de ener-
gia alternativas não poluentes e de tecnologias brandas e materiais
poupadores de energia (art. 193, incisos VI e VII).

9 - FISCALIZAÇÃO

Obriga instituições do Poder Executivo com atribuições de proteção
e controle ambiental a informar o Ministério Público sobre ocorrên-
cias lesivas ao meio ambiente (art. 215).
Faculta a qualquer pessoa e obriga o servidor público a representar
ao Ministério Público contra ato lesivo ao meio ambiente (art. 261).
Prevê competência da Polícia Militar para proteger a fauna e a flora
e policiar florestas e mananciais (art. 142, inciso 1).

Prevê o aprimoramento da atuação do Estado na prevenção, apura-
ção e combate aos crimes ambientais, e obriga os servidores públi-
cos encarregados da política estadual do meio ambiente a comunicar
ao Ministério Público qualquer infração dos padrões ambientais, sob
pena de responsabilidade administrativa (art. 258, inciso XXIV, e
§ 52).
Prevê a criação de unidade de combate a incêndios florestais no
Corpo de Bombeiros Militar, para assegurar a prevenção, fiscaliza-

MG

1331



SP

MG

RJ

SP

ção, combate a incêndios e controle de queimadas (art. 258, inciso
XXVI).

Estabelece que o sistema de proteção e desenvolvimento do meio
ambiente será integrado por unidades de policiamento florestal e de
mananciais (Polícia Militar), responsáveis pela prevenção e repres-
são de infrações cometidas contra o meio ambiente, sem prejuízo da
fiscalização exercida por outros órgãos especializados (art. 195, pa-
rágrafo único).

10 - RECURSOS FINANCEIROS

Determina que parte dos recursos estaduais previstos no art. 20 da
Constituição Federal (compensação financeira dos Estados pela ex-
ploração de recursos naturais em seu território) serão utilizados para
tomar efetiva a política estadual de meio ambiente, sem prejuízo de
outras dotações orçamentárias (art. 214, § 32).
Prevê investimentos prioritários (leis orçamentárias) para programas
de proteção do meio ambiente (art. 158).

Autoriza a criação do Fundo Estadual de Conservação Ambiental,
detalha sua constituição e determina que sua administração caberá a
Conselho, do qual participarão o Ministério Público e representantes
da comunidade (art. 260, seus parágrafos e incisos).

Faculta ao Sistema de Administração, proteção e desenvolvimento
do meio ambiente a captação e aplicação de recursos financeiros
destinados à proteção e conservação do meio ambiente (art. 193, in-
ciso XII).
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III - Conclusão

De imediato, o que se destaca ao compararmos o tratamento dispensado
pelas três Constituições Estaduais à questão do meio ambiente é a maior
abrangência da respectiva seção ou capítulo nos textos de São Paulo e, so-
bretudo, Rio de Janeiro. Inúmeros aspectos abordados por esta Carta no ca-
pítulo do meio ambiente encontram-se, na Constituição de São Paulo e, com
maior freqüência, na de Minas Gerais, dispersos por várias seções. Assim, o
aproveitamento racional e a proteção dos recursos hídricos e minerais são
previstos por Minas Gerais e São Paulo nas seções que tratam dos recursos
hídricos e minerais. São Paulo prevê programas de tratamento dos despejos
urbanos e industriais na seção específica do saneamento, enquanto Minas
Gerais aborda o tratamento e a destinação final do lixo urbano na subseção
dedicada à assistência aos municípios e na seção da política urbana. Na
Carta de Minas Gerais temos ainda a repressão ao uso de anabolizantes e ao
uso indiscriminado de agrotóxicos prevista na seção dedicada à política ru-
ral; o estímulo à utilização de tecnologia adequada à exploração de recursos
naturais e preservação do meio ambiente, assim como o incentivo à utiliza-
ção de tecnologias alternativas na seção que trata da ciência e da tecnologia;
o sistema integrado de parques, reservas, estações ecológicas e equivalentes,
adequado à conservação dos ecossistemas, está incluído na seção que define
a competência do Estado; a proteção à fauna e à flora e o policiamento de
florestas e mananciais pela Polícia Militar, na seção concernente à segurança
do cidadão e da sociedade; a previsão de investimentos prioritários em pro-
gramas de proteção ao meio ambiente está na seção dedicada ao orçamento.

Vejamos agora algumas questões relacionadas com o meio ambiente
tratadas de maneira diversa pelas três Constituições Estaduais. No que toca
às instituições responsáveis pela preservação ambiental, Minas faz referência
a órgão colegiado que, com a participação da sociedade civil, estabelecerá
"normas regulamentares e técnicas, padrões e demais medidas de caráter
operacional, para proteção do meio ambiente e controle da utilização racio-
nal dos recursos ambientais" (art. 214, inciso IX). São Paulo institui um
sistema estadual de administração da qualidade ambiental, controle e desen-
volvimento do meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais, integra-
do pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (órgão normativo e recursal) e
por órgãos executores, para coordenar e integrar as ações de órgãos e enti-
dades envolvidas na preservação do meio ambiente (art. 193 e seu parágrafo
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único). Prevê ainda incentivo e auxilio técnico a associações de proteção ao
meio ambiente (art. 193, inciso XVIII).

O Rio de Janeiro institui o Conselho Estadual do Meio Ambiente, inte-
grado pelos Poderes Executivo e Legislativo, comunidade científica e asso-
ciações civis; prevê a criação de órgãos próprios para estudo, planejamento,
controle e utilização racional do meio ambiente e a especialização de órgãos
para aprimorar a atuação na prevenção, apuração e combate aos crimes am-
bientais (art. 258, incisos XXII, XXIII e XXIV). A Carta do Rio de Janeiro
é a única a prever o Fundo Estadual de Conservação Ambiental, com cons-
tituição cuidadosamente detalhada, a ser administrado por Conselho, com-
posto pelo Ministério Público e por representantes da comunidade (art. 260,
seus parágrafos e incisos).

Ao tratar das unidades de conservação os textos de São Paulo (arts.
196, 197, 198 e 202) e Rio de Janeiro (arts. 265 e 266) fazem distinção entre
"áreas de relevante interesse ecológico" e "áreas de proteção permanente" e
especificam detalhadamente a composição de cada uma delas, além de preve-
rem unidades privadas de conservação: São Paulo determina o estímulo à sua
criação (art. 199) e Rio de Janeiro faculta o estabelecimento de restrições
administrativas ao uso de áreas privadas para fins de proteção de ecossiste-
mas (art. 269).

A Constituição do Rio de Janeiro prevê uma política tributária, visando
à efetivação do princípio poluidor-pagador (art. 258, inciso XVIII) e, das
três Cartas estudadas, é a única que prevê critérios restritivos a instalações
que utilizem ou manipulem materiais radioativos (art. 261) e a empreendi-
mentos que exijam a remoção involuntária da população (art. 262).

A Constituição mineira trata genericamente do controle da poluição e
do livre acesso às informações básicas sobre o meio ambiente (art. 214, inci-
sos 11 e 111). A Constituição de São Paulo prevê a realização periódica de
auditorias nos sistemas de controle da poluição e de atividades potencial-
mente poluidoras, cujos resultados devem ser transmitidos à população (art.
193, incisos IV e V). A do Rio de Janeiro avança ainda mais ao especificar
elementos a serem considerados por essas auditorias, além de obrigar à di-
vulgação de relatórios de monitorização das águas pelas empresas conces-
sionárias do serviço de abastecimento (art. 258, incisos Xl, XII, XIII e XIV;
art. 279).
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ORÇAMENTO

1 - Introdução

As Constituições de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, pro-
mulgadas no segundo semestre de 1989, trazem, no capítulo DO ORÇA-
MENTO, importantes inovações. Inspiraram-se na Carta Federal de 1988,
início de profundas mudanças sociais, econômicas e políticas no País. Dela
emergiu uma nova Federação, na qual Estados e Municípios, ao receberem
mais recursos, assumem, também, maiores responsabilidades e encargos no
tocante à prestação de serviços públicos.

As novas condições estabelecidas pela Constituição e, sobretudo, o
ajustamento à nova estrutura federativa exigiram ampla e profunda reestrutu-
ração do gasto público federal, visando compensar as perdas de receita da
União oriundas da nova partilha de rendas públicas. A reforma do Sistema
Tributário Nacional ampliou as transferências federais para os Estados e
Municípios (Fundos de Participação), tornando-os financeiramente mais for-
tes. Aumentou, também, os tributos de sua área de competência.

Não é exagero afirmar, além disso, que a Constituição Federal inaugu-
rou uma nova era, restabelecendo o equilíbrio entre os Poderes e devolvendo
ao Legislativo prerrogativas fundamentais para o controle e fiscalização da
administração pública, como, por exemplo, a de apreciar e modificar os or-
çamentos.

As Constituições Estaduais seguiram na mesma direção, confirmando
as inovações da Carta Federal e conferindo aos Legislativos Estaduais papel
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ativo no planejamento, acompanhamento e fiscalização dos programas go-
vernamentais e da administração dos recursos públicos.

II - O Capítulo DO ORÇAMENTO nas Constituições dos Estados
de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro

Os capítulos e seções "Dos Orçamentos", nas Constituições dos Esta-
dos de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, fixam a exigência de pia-
nos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais, definindo o
alcance e as funções de cada urna dessas peças, cuja iniciativa, sob a forma
de lei, pertence ao Executivo.

Às Assembléias Legislativas cabe apreciar e emitir parecer sobre os
projetos, planos e programas estaduais, regionais e setoriais, bem como
acompanhar e fiscalizar seus orçamentos.

O Plano Plurianual visa estabelecer diretrizes, objetivos e metas da
administração pública estadual para as despesas de capital e outras delas de-
correntes e para as relativas aos programas de duração continuada. A lei de
diretrizes orçamentárias compreende metas e prioridades da administração
pública, incluindo as despesas de capital (e correntes, em MG) para o exer-
cício financeiro subseqüente. Orienta a elaboração da lei orçamentária anual,
dispõe sobre as alterações na legislação tributária e estabelece a política de
aplicação das agências financeiras oficiais.

A lei orçamentária anual compreende:

o orçamento fiscal dos Poderes, fundos, órgãos e entidades das admi-
nistrações direta e indireta;

o orçamento de investimentos das empresas com maioria de capital do
Estado;

o orçamento de seguridade social (RJ e SP).

O orçamento de seguridade social, abrangendo todas as entidades e ór-
gãos a ela vinculados, das administrações direta e indireta, bem como os
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fundos e fundações instituídos ou mantidos pelo Poder Público, está previsto
apenas nas Constituições dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A de
Minas Gerais fixa somente o orçamento fiscal e o de investimentos.

As emendas aos orçamentos só serão admitidas se compatíveis com o
plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, indicados os recur-
sos necessários e admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa.

O quadro a seguir assinala os principais pontos do capítulo DO OR-
ÇAMENTO nas três Constituições Estaduais examinadas:

III - Quadro Comparativo dos Principais Pontos
do Capítulo DO ORÇAMENTO

a-	ASSUNTO
kí

- PLANO PLURIANUAL

Estabelece, defonna regionalizada, diretrizes, objetivos e metas da
Administração Pública para as despesas de capital e outras delas de-

MG correntes e para as de programas de duração continuada (art. 154).
Obs.: Elaborado em consonância com o Plano Mineiro de Desenvol-
vimento.

RJ 
1 

Nos mesmos termos da Carta de Minas Gerais (art. 206, § 32).
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Estabelece as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública
S p Estadual para as despesas de capital e outras delas decorrentes e pa-

ra as relativas aos programas de duração continuada (art. 174, § 1).

2 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Compreende metas e prioridades da Administração Pública Estadual,
inclui as despesas correntes e de capital para o exercício financeiro
subseqüente, orienta a lei orçamentária anual, dispõe sobre altera-

MC ções na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das
agências financeiras oficiais (art. 155),
Obs.: Resultará de propostas parciais dos três Poderes, do Ministério
Público e do Tribunal de Contas.

Compreende metas e prioridades da Administração Pública Estadual,
incluídas as despesas de capital para o exercício financeiro subse-

Ri qüente. Orienta a elaboração da lei orçamentária anual. Dispõe sobre
alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplica-
ção das agências financeiras oficiais (art. 206, § 22).

SP 1 Nos mesmos termos da Carta do Rio de Janeiro (ali. 174, § 29)

3 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Compreende o orçamento fiscal do Estado e o de investimentos das
MC empresas estatais. Integrará a lei demonstrativo específico com de-

talhamento das ações governamentais (ali. 157).
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Compreende o orçamento fiscal do Estado, o de investimentos das
empresas estatais e o da seguridade social. Será acompanhada de
demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas,
decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de
natureza financeira, tributária e creditícia (art. 206, § 59 e 69).

Nos mesmos termos da Constituição do Rio de Janeiro, com exceção
da palavra regionalizado (art. 174, § 42).
Obs.: O § 52 deste mesmo artigo determina que as três peças orça-
mentárias serão organizadas e compatibilizadas em todos os seus as-
pectos setoriais e regionais pelo órgão central de planejamento do
Estado.

4 - ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

A lei orçamentária anual não conterá disposição estranha à previsão
da receita e à fixação da despesa, ressalvadas a autorização para a

MG concessão de crédito suplementar e a contratação de operação de
crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei (art.
157, § 32).

RJ 1 Idem (art. 206, § 82).

SP 1 Idem (art. 174, § 8).

RJ

SP
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5 - LEI COMPLEMENTAR

Disporá sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elabo-
ração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orça-

MG mentárias e da lei orçamentária anual. Estabelecerá normas de gestão
financeira e patrimonial da administração direta e indireta, e condi-
ções para a instituição e funcionamento de fundo (art. 159).

RJ 1 Idem (art. 207, § 52).

SP 1 Idem (art. 174, § 99).

6 - APRECIAÇÃO, EXAME, PARECER, ACOMPANHAMEN-
TO E FISCALIZAÇÃO DAS ASSEMBLÉIAS

A Assembléia Legislativa apreciará os projetos de lei relativos ao
plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, orçamento anual e
créditos adicionais. As emendas ao projeto de lei orçamentária anual
só serão aprovadas se compatíveis com o plano plurianual e a Lei de
Diretrizes Orçamentárias e se indicarem os recursos necessários,
admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas
as que incidam sobre: dotação para pessoal e seus encargos: serviço

MG da dívida; transferência tributária constitucional aos municípios; as
relacionadas com erro ou omissão, ou com as disposições do projeto
de lei.
Os recursos que, por veto, emenda ou rejeição, ficarem sem despe-
sas correspondentes poderão ser utilizados, mediante créditos espe-
ciais ou suplementares, com prévia e específica autorização legisla-
tiva (art. 160).
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Idem (ali. 207).
Obs.: No § 82 do artigo consta que, na apreciação e votação do or-
çamento anual, o Poder Executivo colocará à disposição do Legisla-
tivo todas as informações sobre o endividamento do Estado, deta-
lhadas para cada empréstimo existente e acompanhadas das agrega-
ções e consolidações pertinentes.

SP J Nos mesmos termos da Carta de Minas Gerais (art. 175).

7 - FICAM PROIBIDOS

a) Início de Projetos

MG 1 Início de projetos não incluídos no orçamento (ali. 161, item 1).

Início de projetos não incluídos no orçamento, bem como a paralisa-
SP ção daqueles iniciados nas áreas de educação, saúde e habitação

(ali. 208, item 1).

RJ 
1 Nos mesmos termos da de Minas Gerais (ali. 176, item 1).

b) Despesas

MO Realização de despesa que exceda os créditos orçamentários ou adi-
cionais (ali. 161, item II).

RJ
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Ri 1 Idem (art. 208, item II).

SP 
1 Idem (art. 176, item II).

c) Operação de Crédito

MG Operação de crédito superior às despesas de capital (art. 161,
item III).

Ri 
1 Idem (art. 208, item III).

SP 1 Idem (art. 176, item 111).

d) Vinculação de Receita

MG Vmculação de receita de imposto a órgão, fundo ou despesas, res-
salvadas as previstas na Constituição Federal (art. 161, item III).

Ri 1 Idem (art. 208, item ifi).

SP 1 Idem (art. 176, item IV).
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e) Crédito Suplementar

MC Abertura de crédito suplementar ou especial sem autorização legis-
lativa e indicação de recursos (art. 161, item V).

RJ 1 Idem (art. 208, item V).

Idem (art. 176, item V).

O Remanejamento de Recursos

Transferência de recursos de uma categoria de programação para
MG outra ou de um órgão para outro sem autorização legislativa (art.

161, item VI).

RJ 1 Idem (art. 208, item VI).

SP 1 Idem (alt. 176, item VI)

g) Concessão de Crédito Ilimitado

MG 1 Concessão ou utilização de crédito ilimitado (art. 161, item VII).
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RJ 
1 Idem (art. 208, item VII).

SP 1 Idem (art. 176, item VII).

h) Cobertura de Déficits de Empresas Públicas

Utilização, sem autorização legislativa, de recursos destinados à
educação, saúde, habitação, saneamento básico, proteção do meio
ambiente e de fomento à pesquisa científica, para cobrir déficit de
empresa, fundação ou fundo (art. 161, item VIII).

Utilização, sem autorização legislativa, de recursos dos orçamentos
RJ fiscal e da seguridade social, para cobrir déficit de empresas, funda-

ções e fundos (art. 208, item VIII).

SP 1 Nos mesmos termos da Carta do Rio de Janeiro (art. 176, item VIII).

i) Criação de Fundo

A instituição de qualquer fundo sem autorização legislativa (ali.
161, item IX).

MG

RJ 1 Idem (ali. 208, item IX).
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SP 1 Idem (art. 176, item IX).

j) Lançamento de Títulos

Lançamento de títulos da dívida pública estadual e realização de
MG operação de crédito interna e externa, sem autorização legislativa

(ali. 161, item X).

Cabe à Assembléia Legislar, entre outros, sobre operações de cré-
RJ	dito e dívida pública (título IV, capítulo 1, seção II, art. 98, item II).

Compete à Assembléia dispor sobre, entre outras matérias, opera-
ções de crédito, dívida pública e empréstimos externos, a qualquer
título, pelo Poder Executivo (título 11, capítulo II, seção III, art. 19,
item II).

1) Aplicações

MG Aplicação de disponibilidade de caixa do Estado em títulos, valores
mobiliários e outros ativos de empresa privada (art. 161, item XI).

Ri 1 Não consta.

sp
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SP 1 Não consta.

m) Investimentos

Início, sem prévia inclusão no Plano Plurianual ou sem lei que o
MG autorize, de investimento cuja execução ultrapasse um exercício fi-

nanceiro, sob pena de crime de responsabilidade (art. 161, item XI,
§ 12).

RJ 1 Idem (art. 208, item IX, § 12)

SP 1 Idem (ar(. 176, item IX, § 1).

n) Créditos Extraordinários

Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício
financeiro em que forem autorizados, salvo se a autorização for nos
últimos quatros meses daquele exercício (art. 161, item XI, § 22).

MG A abertura de crédito extraordinário somente será admitida, ouvido o
Conselho do Governo e "ad referendum" da Assembléia Legislati-
va, por resolução, para atender a despesas imprevisíveis e urgentes,
decorrentes de calamidade pública (art. 161, item XI, § 32)

Nos mesmos termos da Carta de Minas Gerais, no que diz respeito à

RJ	vigência dos créditos especiais (art. 208, item IX, § 22).
A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para
atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de
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guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o proces-
so legislativo do art. 167, § 32, da Constituição da República (art.
208, item IX, § 32)

Nos mesmos termos das Constituições de Minas Gerais e Rio de ja-
neiro quanto à vigência dos créditos especiais (art. 176, item IX,

sp § 22).
Nada consta sobre as ocasiões em que será permitida a abertura de
créditos especiais.

o) Empréstimo sob Garantia de Receita Futura

MG 1 Não consta.

Contratação, por Estado e Municípios, de empréstimos sob garantia
de receitas futuras, sem previsão do impacto a recair nas subse-
quentes administrações financeiras estadual e municipais (art. 208,
item IX, § 42).

SP 1 Não consta.

8 - DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - PRAZOS

As dotações orçamentárias dos Poderes Legislativo e Judiciário, do
Ministério Público e do Tribunal de Contas, ser-lhes-ão entregues

MG em duodécimos até o dia 20 de cada mês, sob pena de crime de res-
ponsabilidade (art. 162).

RJ
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RJ	Idem (art. 209).
Obs.: Excetuando-se o Tribunal de Contas.

SP 1 Não consta.

IV - Conclusão

Buscou-se nas três Constituições uma maior participação dos Poderes
na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, em Minas, resultará
das propostas parciais dos três Poderes, do Ministério Público e do Tribunal
de Contas.

A compatibilização das propostas e a verificação dos limites estabele-
cidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias caberão, em Minas, a uma comis-
são permanente, composta de cinco membros, indicados: um, pela Mesa da
Assembléia; um, pelo Governador do Estado; um, pelo Presidente do Tribu-
nal de Justiça; um, pelo Procurador-Geral de Justiça; um, pelo Presidente do
Tribunal de Contas.

Essa comissão terá ainda por função emitir parecer sobre a capacidade
real do Estado de arcar com os custos previstos nas propostas parciais e de-
finirá, quando necessário, os ajustes indispensáveis ao equilíbrio da despesa
com a receita.

A Constituição de Minas determina que o plano plurianual e os pro-
gramas estaduais, regionais e setoriais serão elaborados em consonância com
o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado.

Além disso, aquela Carta procura garantir, em seu art. 158, investi-
mentos prioritários em programas de educação, saúde, habitação, saneamento
básico, proteção ao meio ambiente e de fomento ao ensino e à pesquisa
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científica e tecnológica, sem, no entanto, fixar percentuais a serem aplicados
nessas áreas.

Para a educação está prevista, em capítulo próprio, a aplicação anual
de pelo menos 25% da receita resultante de impostos, incluída a proveniente
de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Da mesma forma, o capítulo DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA consagra
a manutenção, pelo Estado, de entidade de amparo e fomento à pesquisa, que
deverá receber recursos correspondentes a 3% da receita orçamentária do
Estado, excluída a parcela transferida aos Municípios.

A Constituição mineira estabeleceu que os recursos para os programas
de saúde não serão inferiores aos destinados aos investimentos em transpor-
tes e sistema viário.

São Paulo destinou, no mínimo, 30 17( da receita à educação e pelo me-
nos 1% da receita tributária à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado.
Esses percentuais estão fixados, respectivamente, nos capítulos sobre Educa-
ção e Ciência e Tecnologia.

No Rio de Janeiro, pelo menos 35% da receita de impostos irão para o
ensino público, destinando-se 10% destes para a educação especial, 6% para
a UERJ - Universidade do Fstado do Rio de Janeiro, e 2 1X , para a FAPERJ -
Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro. (Percentuais fixados no
capítulo referente à Educação).

O Rio de Janeiro determina que o Executivo deverá publicar, até 30
dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido de execução
orçamentária. Em Minas, a mesma publicação será mensal.

É mais detalhada em Minas Gerais e no Rio de Janeiro a distribuição
dos recursos aos diferentes órgãos, fixado o dia 20 de cada mês como data
de entrega dos duodécimos. Em Minas Gerais, os pagamentos originários de
sentença judiciária devem respeitar ordem cronológica e constar dos orça-
mentos das entidades de direito público, consignados ao Poder Judiciário,
que pagará segundo possibilidades do depósito.
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No capítulo DO ORÇAMENTO, a Constituição do Rio de Janeiro tra-
ça limites rígidos "para a concessão de vantagem ou aumento de remunera-
ção, criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a
admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da adminis-
tração direta ou indireta". Para tais hipóteses exige-se prévia dotação orça-
mentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Entre
as três Constituições analisadas, a do Rio é a única que levanta barreiras
dessa natureza, neste capítulo.

As três Constituições determinam que os orçamentos terão entre suas
funções a de reduzir desigualdades regionais. Minas e Rio de Janeiro acres-
centam a esse parágrafo a expressão "segundo critério populacional". A
nosso ver, a formulação é vaga, dando margem a interpretações diversas. Se
a distribuição for diretamente proporcional à população, possivelmente as
desigualdades persistirão, pois em muitas regiões pouco povoadas há grande
atraso sócio-econômico. Se, ao contrário, for inversamente proporcional, as
regiões mais densamente povoadas receberão menores recursos, o que é pas-
sível de agravar as diferenças inter-regionais.

É importante mencionar, ainda, dispositivos contidos nas Constituições
de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo que garantem o acompanha-
mento e a fiscalização do Legislativo sobre os atos do Executivo. Entre eles,
destacam-se os que proíbem o início de programas ou projetos não incluídos
no orçamento, a realização de despesa que exceda os créditos orçamentários
ou adicionais, a abertura de crédito suplementar ou especial sem autorização
legislativa e sem indicação dos recursos necessários, e a transferência de re-
cursos de um órgão para outro sem prévia autorização do Legislativo - entre
outros.

A Constituição do Rio de Janeiro, além de proibir o início de projetos
não incluídos no orçamento, veda também, no mesmo item, a paralisação de
programas ou projetos já iniciados nas áreas de educação, saúde e habitação,
se houver recursos orçamentários específicos ou, esgotados estes, possibili-
dade de suplementação dos mesmos.

A Constituição do Rio veda também ao Estado e Municípios a contra-
tação de empréstimo tendo em vista receitas futuras, sem previsão do mi-
pacto a recair nas administrações financeiras subseqüentes. Este item não
consta das Constituições de Minas e São Paulo.
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Em Minas Gerais é proibida a aplicação de disponibilidade de caixa em
títulos, valores mobiliários e outros ativos de empresa privada.

Minas e Rio de Janeiro estipulam que só serão permitidos créditos ex-
traordinários, ad referendum das Assembléias, para cobrir despesas imprevi-
síveis e urgentes motivadas por calamidade pública.

Nos demais artigos e itens há grande semelhança entre as três Consti-
tuições analisadas. Numa abordagem comparativa procuramos antes de tudo
realçar as diferenças. Entretanto, é forçoso salientar que, no seus pontos bá-
sicos, as três Constituições são muito parecidas, observados os parâmetros
da Carta Federal, cuja principal inovação, neste tema, foi ampliar o poder do
Legislativo na fiscalização, execução e elaboração dos orçamentos públicos.
Embora o Legislativo continue impedido de acrescentar aos projetos modifi-
cações que impliquem aumento de despesas (exceto as discriminadas em ar-
tigo próprio - ver Quadro, item relativo à Apreciação, Exame, Parecer,
Acompanhamento e Fiscalização das Assembléias), ele pode agora intervir
em todas as etapas do processo. Nas Constituições anteriores, o projeto de
lei dos orçamentos anuais era enviado pelo Executivo às Assembléias, que
tinham um prazo improrrogável (mais ou menos 60 (lias) para aprová-lo. Ca-
so não fosse apreciado, era promulgado como lei, por decurso de prazo.
Hoje isso não mais ocorrerá.
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