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ACRESCENTA DISPOSITIVO A CONSTITUIÇÃO
DO  ESTADO  QUE  VERSA  ACERCA  DO
R E A J U S T E  R E M U N E R A T Ó R I O  D O S
SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO
DE MATO GROSSO.

        A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos
do que dispõe o Art. 38 da Constituição Estadual, promulga a  seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1º Fica acrescentado o § 5º ao artigo 147 da Constituição do Estado de Mato Grosso, com a
seguinte redação:

“Art. 147 (...)

(...)

§ 5º A revisão geral anual será paga, integralmente, sem parcelamento, aos servidores públicos
civis e militares, ativos e inativos, até o mês de maio do respectivo ano. ”

 

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua promulgação.
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JUSTIFICATIVA

     Semelhante a PEC apresentava anteriormente por esta parlamentar, que também disciplina acerca do art.
147 da Constituição do Estado, esta visa normatizar a revisão geral anual, acrescentando o § 5º em seu
disposto.

 

     É importante que o Poder Estatal estipule ou estabeleça prazos para pagamentos e demais despesas.
Por isso, a presente proposta visa gerar tranquilidade e conforto ao servidor que, por diversas vezes, assume
compromissos com seus proventos e acaba descumprido, causando-lhes, injustamente, prejuízos diversos.
Esta garantia legal é que pretendemos com este Projeto de Emenda Constitucional.

 

     Parece pouco mas é de grande valia, principalmente aos servidores estaduais, evitar estes tipos de
transtornos de ordem prática no que diz respeito ao pagamento de contas pessoais. É inevitável o reajuste
por existir lei disciplinando, e a presente PEC tem o escopo de por fim as discussões e firmar tempo certo
para a concessão do reajuste.

 

     A iniciativa de proposta de emenda constitucional emanada do Poder Legislativo que vise estabelecer
uma data limite ao pagamento do reajuste geral anual aos servidores estaduais, não encontra óbice na
Constituição Federal, visto que semelhante a PEC já apresentada, é facilmente encontrada jurisprudência
disciplinando a matéria onde que, em sua maioria esmagadora, o entendimento se dá no fato de a PEC não
criar despesas ou modificar regime jurídico e, tão somente, estipular data e critérios de pagamento,
perfeitamente aceito em nosso ordenamento jurídico.

 

     A título de exemplo, consagrado o entendimento do ilustre relator Ministro Carlos Veloso, no acórdão
prolatado na ADIN 544-8, no qual segue:

“Na ADI 176/MT, que cuidava do mesmo tema, votei no sentido da
constitucionalidade de norma igual a que é objeto desta ação. Por
primeiro, não há falar em inconstitucionalidade formal, dado que o
dispositivo da Constituição do Estado de Santa Catarina, objeto da
ação, não versa matéria que seria de iniciativa exclusiva do Poder
Executivo (CF, Art. 61, § 1º, II, a), por isso que não majora
vencimentos ou remuneração dos servidores públicos mas
simplesmente estabelece data limite para remuneração dos servidores.
Também não cuida o dispositivo da Constituição Estadual de regime
jurídico dos servidores (CF, Art. 61, §1º, II, c).”

 

     Seguindo o tirocínio, existe a discussão acerca da constitucionalidade material, tendo em vista que não há
princípio federal, expresso ou implícito, acerca da fixação de data limite do pagamento do reajuste, mais uma
vez superado pelo entendimento exposto.

 

     Desta feita, copio parte da justificativa de PEC semelhante, onde consta que “segundo artigo publicado no
site do STF, entende-se que o Legislativo só não poderá legislar sobre matéria do Executivo caso haja
aumento de despesas ou gere algum gasto e, ainda, discipline sobre regime, etc.”.



 

     Como é dever e missão deste Parlamento a otimização das forças internas, bem como práticas de
políticas públicas para melhorar qualidade do servidor estadual e dar garantia jurídica, apresentamos a
oportuna proposta de emenda constitucional.

 

     Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente emenda
constitucional e sua respectiva promulgação pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
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