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Requer à Mesa Diretora informações sobre
a nomeação de Assessores na Assembleia e
solicita providências.

O Parlamentar que subscreve requer nos termos do art. 146, IX c/c art. 172 e c/c art.

177, IV, do Regimento Interno, informações sobre a nomeação de Assessores na Assembleia e

solicita providências conforme abaixo especificado.

No mês de janeiro foi feito o pedido de nomeação de assessores, na cota deste

gabinete, no Código 01, cujo valor do vencimento básico é de R$ 680,00, conforme o Anexo Ill da

Lei Complementar n° 730, de 30 de setembro de 2013, que "Estabelece a estrutura organizacional

administrativa e o quadro gerencial da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia".

No entanto o setor de recursos humanos da Assembleia informou que não era

possível nomear assessores em qualquer código cujo valor do vencimento básico fosse menor do
'"que o salário mínimo, em pese não tenha sido fundamentado em lei ou em ato normativo interno.

Analisando o Art. 9°, § 2°, da Lei Complementar n° 730, de 30 de setembro de 2013,

verifica-se que é permitida a nomeação de até 40 (quarenta) servidores dentro da Cota de Gabinete

Parlamentar, desde que a remuneração bruta não seja inferior ao salário mínimo, assim disposto:

"Art. 9° § 2°. Dentro da Cota de Gabinete Parlamentar, o Deputado tem direito à
nomeação de, até, 40 (quarenta) servidores, desde que a remuneração bruta não seja
inferior ao salário mínimo."

Exmo. Presidente, por existirem auxílios concedidos por esta Casa d

chegam ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais), conclui-se que é possível
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qualquer código do Anexo Ill da Lei já mencionada, pois somando o valor do cargo com o valor

dos auxílios, a remuneração bruta ficará acima do salário mínimo.

Para melhor elucidar, serão apresentados fundamentos jurídicos para que esta Casa

possa analisar e posteriormente rever seu entendimento quanto ao tema.

No que se refere à sistemática de pagamento de servidores públicos, insta fazer uma

distinção entre os termos vencimento básico ou vencimento, vencimentos e remuneração.

Parte da doutrina afirma que vencimento básico ou vencimento é a prestação

pecuniária que é paga pelo Estado ao ocupante de um cargo público. A este vencimento básico vão

se somar inúmeras vantagens (auxílios, gratificações, adicionais, abono ...), sendo que as vantagens

percebidas pelo servidor tanto podem ser de natureza permanente (que são aquelas que se

incorporam ao patrimônio do servidor) como de natureza transitória.

A soma do vencimento básico mais as vantagens de natureza permanente é que

forma o que se denomina de vencimentos (no plural). Já a remuneração é a soraa, em geral, de

todas as parcelas recebidas pelo servidor, abraçando tanto o vencimento básico como as vantagens

permanentes e vantagens transitórias.

Por inexistir conceituação na LC n" 730/13, utiliza-se subsidiariamente a Lei

Complementar n'' 68, de 09 de dezembro de 1992, que "Dispõe sobre o Regime Jurídico dos

Servidores Públicos Civil do Estado de Rondônia, das Autarquias e das Fundações Públicas

Estaduais e dá outras providências", que assim conceitua vencimento e remuneração:

"Art. 64. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público,
com valor fixado em Lei.
Art. 65. Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das
permanentes ou temporárias estabelecidas em Lei." I:"
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Portanto, com base no princípio da legalidade, está comprovado que os Deputados

Estaduais podem nomear assessores em códigos cujo valor correspondente seja inferior ao salário

mínimo, pois o que é vedado é que a remuneração bruta, ou seja, incluindo todas as demais verbas,

seja inferior a este patamar.

A conclusão acima exposta é reforçada pelo Supremo Tribunal Federal que editou a

Súmula Vinculante 16 assim dispondo: "Os artigos 7°, IV, e 39, § 3° (redação da EC 19/98), da

Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público". Esses artigos

tratam sobre o salário mínimo e sobre a aplicação aos servidores públicos, conforme se observa:

"Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social: (...)
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas
necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação,
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes
periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada su~ vinculação para
qualquer fim;"

"Art. 39. (...) § 3° Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no
art. 7°, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX,
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do
cargo o exigir."

O acórdão precedente representativo dessa súmula expressamente expõe que o

vencimento básico pode ser em valor inferior ao salário mínimo, vê-se adiante:
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seu salário-base, é que não pode ser inferior ao salário mlmmo. (...) Assim,
verifico que a questão constitucional versada no recurso oferece repercussão geral,
porquanto envolve os interesses da Administração Pública e dos servidores públicos
em geral, já tendo a matéria de mérito, como vimos, sido pacificada nesta Corte e
julgada em inúmeros outros recursos." (RE 582091 QO-RG, Relator Ministro
Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgamento em 13.11.2008, DJe de
13.2.2009 - tema 142)

"Ementa: (...) A decisão recorrida, ao reconhecer a servidor civil estadual direito
a vencimento básico nunca inferior ao salário mínimo, com base no art. 29,
inciso I, da Constituição do Estado, contrariou orientação desta Corte de que a
garantia do salário mínimo, prevista no art. 7°, inciso IV, da Constituição Federal,
sendo de aplicação obrigatória aos servidores civis, por força do art. 39, § 2° ,
(redação original), da mesma Carta, deve ser entendida, neste caso, como alusiva
ao total dos vencimentos, incorrendo em inconstitucionalidade material o
dispositivo da Constituição estadual que vincula tal garantia ao vencimento
básico (...)." (RE 265129, Relator Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno,
julgamento em 9.11.2000, DJ de 14.11.2002)

Após o enunciado da súmula, o STF já se manifestou novamente quanto ao tema, in

verbis:

"Na sessão de 13 de novembro de 2008, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao
apreciar os Recursos Extraordinários n''s 572.921/RN e 582.019/SP, ambos da
relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, reconheceu a existência da repercussão
geral das matérias constitucionais versadas nestes feitos e reafirmou a
jurisprudência dominante nesta Corte no sentido de que a garantia de
percepção de salário mínimo conferida ao servidor por força dos arts. 7°, inciso
IV; e 39, § 3°, da Constituição Federal, corresponde à sua remuneracão
total e não a enas ao vencimento básico ue o
inferior ao mínimo, e, também, que sobre o abono pago par
salário-mínimo não devem incidir as gratificações e demais v ntagens
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sob pena de ofensa ao art. 7°, inciso IV, da Constituição Federal. (...) Nesse
contexto, o Supremo Tribunal Federal aprovou os enunciados das Súmulas
Vinculantes n''s 15 e 16, que assim dispõe respectivamente: (...)." (RE 499937 AgR,
Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgamento em 25.10.2011, DJe de
l.12.2011)

Dos argumentos expostos e do entendimento sumulado pelo STF, a conclusão a que

se chega é que a nomeação de assessores na Assembleia Legislativa pode ocorrer em códigos cujo

valor é menor do que o salário mínimo, pois a remuneração bruta, total, atualmente incluídos os

valores dos auxílios, superam o mínimo estabelecido.

Do possível argumento de que os auxílios podem ser extintos a qualquer momento

pela Assembleia Legislativa, cabe afirmar que nesse caso deve haver uma complementação (abono)

para o salário mínimo seja atingido, mantendo-se assim a remuneração dos assessores em acordo

com a Constituição Federal.

Ademais, há um aspecto lógico a ser considerado. Caso o eiüendimento da

administração pública persista no entendimento ora combatido, continuará ocorrendo que a cada

aumento do salário mínimo os parlamentares deverão exonerar assessores para permanecerem

dentro no limite estabelecido para as Cotas de Gabinete Parlamentar.

Além.disso, há a hipótese de que em algum momento o salário mínimo ultrapasse o

maior valor estabelecido no Anexo Ill já mencionado, e nesse caso, o Poder Legislativo será

obrigado a legislar? Ou seja, o princípio da conveniência legislativa será extirpado porque haverá

imposição aos parlamentares de criar uma nova lei alterando os valores anteriormente

estabelecidos, sob pena de não haver nenhum assessor nomeado?

entendimento. O Poder Legislativo não é obrigado a iniciar projeto de lei ness s casos.
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Diante de todo o exposto, requer-se informações sobre a nomeação de Assessores na

Assembleia dentro da Cota de Gabinete Parlamentar em quaisquer códigos do Anexo Ill da Lei

Complementar n" 730, de 30 de setembro de 2013, ainda que abaixo do salário mínimo,

considerando que outros auxílios são pagos e que por isso a remuneração bruta, valor total, supera

o limite mínimo definido na Constituição Federal e na Lei Complementar acima referida.

Requer-se ainda que Douta Advocacia Geral da Assembleia Legislativa dê parecer, e

após, que sejam adotadas providências para expressamente autorizar a nomeação de Assessores nos

termos expostos acima, comunicando à Superintendência de Recursos Humanos desta Casa.

Plenário das deliberações, 23 de março de 2017.

~~A~ DO SINGEPERON
Deputado Estadual - PV
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