
 
 

 

Transcrição das Razões do VETO TOTAL Nº 13/15, ao Projeto de Lei nº 357/14. 

 

 

MENSAGEM Nº 08, DE 22 DE JANEIRO DE 2015. 

 

Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, 

 

 

No exercício das competências contidas nos artigos 42, § 1º, e 66, inciso IV, da 

Constituição do Estado, comunico a Vossa Excelência as RAZÕES DE VETO TOTAL aposto ao 

Projeto de Lei nº 357/2014, que “Altera dispositivos das Leis nºs 7.860, de 19 de dezembro de 

2002, 9.079, de 30 de dezembro de 2008 e 9.486, de 20 de dezembro de 2010”, aprovado na Sessão 

Ordinária do dia 30 de dezembro de 2014. 

 

O Projeto de Lei possui a finalidade de estabelecer a chamada “estabilidade 

financeira” para os servidores efetivos ou estáveis ocupantes dos cargos de simbologia DSLMD, 

que atualmente são os Secretários do Poder Legislativo, Procurador-Geral, Consultor Técnico-

Jurídico da Mesa Diretora e Ouvidor-Geral, de modo que os servidores efetivos ou estáveis que 

ocuparem tais cargos por cinco anos consecutivos ou dez intercalados farão jus a remuneração do 

cargo em comissão de maior valor mesmo quando deixar de ocupá-los, desde que exercido pelo 

período mínimo de dois anos. A proposta dispõe também que o servidor, quando da aposentadoria, 

fará jus ao benefício da estabilidade financeira somado ao adicional por tempo de serviço. 

 

Além disso, a proposição prevê o aumento da remuneração dos ocupantes dos 

cargos de simbologia DSLMD para R$ 24.035,00 (vinte e quatro mil e trinta e cinco reais) e dos 

ocupantes dos cargos de simbologia DSL-I para R$ 22.770,00 (vinte e dois mil, setecentos e setenta 

reais). Por fim, a proposta acrescenta o cargo de Consultor Técnico Legislativo para a simbologia 

DSLMD e estabelece que seus efeitos financeiros começam a vigorar a partir de 1º de janeiro de 

2015. 

 

Importante lembrar que os ocupantes dos cargos de simbologia DSLMD receberam 

aumento recentemente com a Lei nº 10.247, de 31 de dezembro de 2014, passando a possuir 

vencimentos de R$ 18.250,90 (dezoito mil, duzentos e cinqüenta reais e noventa centavos). Isso 

porque o art. 2º da Lei nº 9.079, de 30 de dezembro de 2008, concedeu a tais servidores a 

equivalência de salários com os Secretários de Estado do Poder Executivo. Assim, a remuneração 

dos ocupantes de cargos símbolo DSLMD da Assembleia Legislativa seria aumentada em dois 

momentos em menos de um mês, resultando em um ganho salarial final próximo dos 50% 

(cinqüenta por cento). 

 

Esses aumentos remuneratórios devem, ainda, ser considerados em conjunto com o 

Projeto de Lei nº 358/2014, já aprovado pela Assembleia Legislativa, que propõe o aumento da 

verba indenizatória de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os 

ocupantes dos cargos de Secretários do Poder Legislativo, Consultor Técnico Jurídica da Mesa 

Diretora, Consultor Técnico Legislativo, Consultores que coordenam os Núcleos de Comissões, 

Ouvidor-Geral, Auditor Geral, Procurador Geral, Supervisor de Planejamento Orçamento e 



Finanças e Superintendentes, e o aumento da verba indenizatória de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

para R$ 6.000,00 (seis mil reais) para os ocupantes dos cargos de Coordenadores de Cerimonial, 

Escola do Legislativo, Informática e de Segurança. 

Se ambas as propostas forem convoladas em leis, os servidores ocupantes dos 

cargos de símbolo DSLMD possuirão salários de R$ 34.035,00 (trinta e quatro mil e trinta e cinco 

reais), passando a ser superior aos vencimentos dos desembargadores do Tribunal de Justiça, cujo 

subsídio é fixado como teto para remuneração dos servidores públicos no âmbito de qualquer dos 

Poderes do Estado, do Tribunal de Contas Estadual e do Ministério Público Estadual, conforme art. 

145, § 2º, da Constituição do Estado. Apesar das verbas de caráter indenizatório não serem 

computadas para fins de limitação pelo teto constitucional, esse valor serve como parâmetro. 

 

Apesar da importância de tais cargos para a Assembleia Legislativa, conforme 

análise do Projeto de Lei nº 358/2014, a Constituição Federal, exige em seu art. 169, § 1º, que as 

despesas com pessoal de todos os Poderes do Estado estejam compatíveis com a Lei Complementar 

Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, denominada de Lei de Responsabilidade Fiscal, e que a 

concessão de aumento de remunerações dos servidores só podem ser feitas “se houver prévia 

dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoa e aos acréscimos 

dela decorrentes” e “se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias”. 

 

O art. 17 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, exige que a 

criação de despesa obrigatória de caráter continuado para o Estado deve estar acompanhada de 

“estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 

dois subsequentes” e “demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio”, além de estar 

acompanhada de comprovação de que a despesa aumentada não afetará as metas de resultados 

fiscais e seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, serem compensados pelo aumento 

permanente de receita ou pela redução permanente de despesa.  

 

Já o art. 21 da mesma norma Federal dispõe que é nulo de pleno direito o ato que 

provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda tais exigências, sendo que, seu parágrafo 

único, ainda estabelece que “também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da 

despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do 

respectivo Poder ou órgão”. Essa proibição, de tão relevante para a gestão Estatal responsável, foi 

tipificada como crime, com pena de um a quatro anos de reclusão, pelo art. 359-G do Código Penal. 

A citada Lei Complementar Federal ainda trás diversas outras obrigações e proibições que visam o 

controle de gastos com pessoal. 

 

Tais normas fazem parte do chamado princípio constitucional do equilíbrio 

orçamentário e são de suma importância para a equalização de receitas e de gastos, protegendo a 

gestão financeira consciente do Estado. 

 

O Projeto de Lei enviado para os autógrafos constitucionais, com o devido respeito 

aos Excelentíssimos Parlamentares, viola o citado princípio constitucional por não estar 

acompanhado de comprovação das exigências equalizadoras previstas na Lei de Responsabilidade 

Fiscal e, por isso, veto-o integralmente por inconstitucional. 

 

Importante destacar, por fim, que o art. 37, XIV, da Constituição Federal prevê que 

“os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem 

acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores” e, por isso, a regra contida no art. 2º 

do Projeto de Lei, ao prever a possibilidade de acúmulo dos benefícios da estabilidade financeira 

com o adicional por tempo de serviço para aposentadoria, contraria disposição constitucional, 

implicando-se em mais um motivo para o veto. 

 



Colhida a manifestação da Procuradoria Geral do Estado, recebemos o Parecer nº 

012/SGA/2015, de 14 de janeiro de 2015, que sugere o veto da proposição legislativa por 

inconstitucionalidade. 

 

Por estas razões, Senhor Presidente, veto integralmente por inconstitucionalidade o 

Projeto de Lei nº 357/2014, submetendo-o à apreciação dos membros dessa Casa de Leis. 

 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  22  de   janeiro   de 2015. 

 

 

 

PEDRO TAQUES 

Governador do Estado 

 


