São Paulo, 15 de agosto de 2018.

Ofício GPCM n° 284/2018

Senhor Desembargador

Ref.: Ação Direta de Inconstitucionalidade
Processo n° 2116917-44.2018.8.26.0000

Na qualidade de Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para o fim de
encaminhar as anexas informações, visando instruir os autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade suprarreferida, ajuizada pelo Exmo. Sr. Prefeito do Município de
São Bernardo do Campo.
Ressalto que, por opção desta Presidência, tais
informações restringem-se ao processo legislativo que culminou na aprovação da
Emenda Constitucional n°46, de 8.6.2018, objeto da presente ação.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência os protestos
de minha elevada consideração e apreço.
ACRIS
Presidente

Excelentíssimo Senhor
Desembargador RENATO SARTORELLI
DD. Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2116917-44.2018.8.26.0000
E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
São Paulo - SP
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N°2116917 -44.2018.8.26.0000

Requerida: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requerente: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Egrégio Tribunal,
Colendo Órgão Especial,
Excelentíssimo Relator!

DOS FATOS.

Trata-se de Ação Direta de lnconstitucionalidade, com pedido de medida
cautelar, proposta pelo Exmo. Sr. Prefeito do Município de São Bernardo do
Campo perante esse E. Tribunal de Justiça, com pedido cautelar, em face da
Emenda Constitucional Estadual n° 46, de 08 de junho de 2018, apontando
violação ao princípio federativo, assim como aos artigos 115, § 8°, e 144,
ambos da Constituição Paulista e artigos 1°, caput, 30, inciso I, 39, caput, e
37, inciso XI, todos da Carta da república.
Argumenta o Requerente, em apertada síntese, que a norma impugnada
atingiu dispositivo vigente da própria Constituição Estadual, verdadeiro esteio

do princípio federativo, ao projetar nova limitação remuneratória para os
servidores (inclusive dos Municípios), diversamente da anterior correspondente
ao valor do
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subsídio do Governador do Estado, adotando-se agora o subsídio percebido
pelos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Alega,
em acréscimo, que o artigo 90 da Constituição Estadual outorga legitimidade
ao Prefeito para propor ação direta de inconstitucionalidade de norma estadual
no âmbito de seu interesse, tal como ocorre no caso sub judice na medida em
que cuida-se de emenda constitucional que implica flagrante ofensa ao pacto
federativo, sem contar o maltrato às competências constitucionais asseguradas
ao Município, preservada pelo § 8°, do artigo 115, da Constituição Bandeirante,
que limitam a aplicação de normas relativas ao teto dos servidores somente no
seu âmbito, e não na esfera municipal. Aduz, em complementação, que a
norma aprovada está eivada de inconstitucionalidade devendo, por isso, ser
extirpada de plano do ordenamento jurídico, evitando-se, assim, violação à
soberania dos Municípios. Aponta, outrossim, que o inciso XII, do artigo 37, da
Lei Maior já atribuiu aos Municípios um teto salarial próprio — subsídio do
Prefeito — pelo que não era lícito à Constituição Estadual fazer de modo
diverso. Ponderando, no mais, que se encontram presentes os pressupostos
autorizadores para a concessão de medida cautelar, inaudita altera pars,
insiste na suspensão da eficácia da Emenda Constitucional Estadual n° 46, de
08 de junho de 2018, até decisão definitiva, declarando-se, a final, sua integral
inconstitucionalidade.
A liminar foi parcialmente concedida, com efeitos ex nunc, pelo eminente
Relator, Desembargador RENATO SARTORELLI: "Em exame perfunctório,
próprio desta fase, reputo relevantes os fundamentos jurídicos do pedido —
suposta violação ao pacto federativo — presente, ainda, em concurso, o
periculum in mora, haja vista que a mantença do comando normativo poderá
acarretar transtornos à administração local em face da imposição de regras ao
regime remuneratório dos servidores municipais, com evidente impacto
orçamentário pela geração de despesas aos cofres públicos, sem contar a
possível irrepetibilidade dos pagamentos se porventura reputados
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inconstitucionais, caracterizada, portanto, a urgência de modo a justificar o
deferimento parcial da liminar, isso porque o artigo 90, ca put e inciso II, da
Constituição Estadual restringe o manejo da ação direta de
inconstitucionalidade, pelo Alcaide, no âmbito de seu interesse. Destarte, sem
adentrar no mérito da controvérsia, tarefa reservada ao exame do C. Órgão
Especial, tenho por solução mais razoável, em juízo de cognição sumária,
suspender a eficácia da expressão "e seus municípios", inserta no inciso XII,
do artigo 115, da Constituição Estadual (nova redação dada pela EC n° 46, de
08 de junho de 2018) até o julgamento desta ação direta de
inconstitucionalidade. Oficiem-se aos Excelentíssimos Senhores Governador
do Estado de São Paulo e Presidente da Assembleia Legislativa, promovendose a citação do Procurador Geral do Estado. Ouça-se, por fim, ad. Procuradoria
Geral de Justiça."

Incumbe-nos, neste ato, demonstrar como tramitou o processo legislativo da
PEG n° 5/2016, que resultou na EC n° 46/2018.

DO PROCESSO LEGISLATIVO DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.

Apresentada pelo nobre Deputado Campos Machado, e subscrita,
regimentalmente, pelas Deputadas e Deputados da Casa de Leis paulista, a
Proposta de Emenda n° 05, de 2016, à Constituição do Estado (PROCESSO
LEGISLATIVO ANEXO), propôs dar nova redação ao inciso XII do artigo 115
da Carta Estadual, objetivando estabelecer, no Estado de São Paulo,
SUBTETO remuneratório no âmbito dos Poderes do Estado e dos municípios,
subteto esse cuja autorização já figurava no art. 37, § 12, da Constituição
Federal.
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Assembleia Legislativa, c/c o artigo 253, § 3°, do mesmo diploma legal, após
ter permanecido em pauta para o recebimento de emendas, a Proposta foi
encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), para a
análise nos aspectos constitucional, legal e jurídico, assim como quanto ao
mérito.
A Senhora Presidente da CCJR, em obediência ao Regimento Interno,
distribuiu a propositura para sua análise no âmbito deste Colegiado,
designando relator da matéria o Nobre Relator, Deputado André Soares, que
apontou, em seu voto, a constitucionalidade, juridicidade e legalidade da PEC:
"A proposta de emenda à Constituição é medida legislativa prevista no
artigo 21 da Carta Magna Estadual, e, dentro de suas formas, pode ser
proposta por um terço, no mínimo, dos membros da Assembleia
Legislativa, nos termos de seu inciso I, requisito que, sob este aspecto,
cumpre ao estabelecido no regramento constitucional.
A Proposta de Emenda Constitucional n° 05, de 2016, ora em exame, tem
em sua principal acepção prever o SUBTETO remuneratório no Estado e
seus municípios, disciplinando comando fincado no § 12 do artigo 37 da
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n°
47, de 2005, assim exposta:
Artigo 37 -

§ 12 — Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo,
fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em
âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e
Lei Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos
Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por
cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo
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Vereadores.

A primeira questão a ser abordada, e de grande importância, é saber se o
estabelecimento de um SUBTETO se reveste de um vício formal, dada a
competência privativa do Chefe do Poder Executivo em legislar sobre
regime jurídico dos servidores públicos.
A nosso ver, não. Inúmeras decisões do Supremo Tribunal
Federal, em Ações Diretas de Inconstitucionalidade, reconheceram,
reiteradas vezes, o vício formal quanto à iniciativa do Poder Legislativo no
intuito de legislar sobre funcionalismo, contudo, nos estritos termos de
disciplinar normas sobre aumento de salários, equiparação de categorias,
isonomia de vantagens entre carreiras ou vinculação de vencimentos.
E, aqui, trata-se indubitavelmente de inserir na Lei Maior do
Estado uma garantia constitucional, de caráter coletivo, para todos os
servidores públicos, assegurando o princípio normativo federal da
irredutibilidade de vencimentos. São os princípios, segundo a doutrina
reconhecida, de eficácia plena, não vinculados à reserva de iniciativa, no
caso em debate, a iniciativa do Chefe do Poder Executivo.
A PEC n°05, de 2016, aqui analisada, não trata de nenhum
aumento ou nenhuma vantagem salarial a funcionário público. Trata-se de
garantir um direito dentro de limites previamente autorizados pela
Constituição Federal, qual seja, o limite remuneratório previsto em seu §
12 do artigo 37.
O SUBTETO decorre, assim, de previsão constitucional, e
pelas regras do pacto federativo, cabe aos Estados estabelecerem tais
limites de vencimentos, respeitando o teto máximo já fincado na Carta
Federal.
Há que se observar, embora inserido na redação da
Proposta de Emenda Constitucional n° 05, de 2016, que aos magistrados,
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Justiça, integrantes do Ministério Público, bem como demais carreiras
assim reconhecidas como essenciais à justiça, o teto remuneratório é
aquele fixado em percentual referente aos subsídios percebidos por
Ministro do Supremo Tribunal Federal, portanto vinculação expressa dada
pela Constituição Federal, embora, aqui, obediente a esses ditames.
É assim, pois, a presente PEC, na nossa análise, de total
constitucionalidade, legalidade e juridicidade.

Do mérito da PEC
Duas medidas de fundamental importância. A Primeira, diz
respeito à segurança jurídica da norma em comento no tocante à não
vinculação do limite de vencimentos aos subsídios de Governador,
Deputado Estadual e Prefeito, eis que a natureza destes são de caráter
eminentemente político, levando a uma volatilidade de valores conforme
interesses desses agentes, penalizando os servidores públicos quanto ao
seus ganhos laborais.
A segunda, é a intenção da presente PEC em estatuir, no
artigo 2° do texto, escalonamento da fixação do aludido SUBTETO, de
forma a implicar-lhe em quatro níveis percentuais a partir de cada ano de
sua publicação, até atingir a totalidade de seu limite, que é o subsídio do
Desembargador do Tribunal de Justiça. Tal proposta, no nosso
entendimento, é muito positiva, pois considera a situação econômicofinanceira de extrema dificuldade por que passam os Entes Públicos, não
causando, de forma imediata, nenhum impacto nos cofres públicos. Ante
todo o exposto, concluímos, no que tange à competência desta Comissão
de Constituição, Justiça e Redação, favoravelmente à Proposta de
Emenda n° 05, de 2016, à Constituição do Estado."

Portanto, na CCJR, a PEC foi aprovada, tendo como parecer o voto do relator,
favorável à proposição.
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membros do Poder Judiciário, e aos Promotores e Procuradores de

Levada a Plenário, a PEC enfrentou os dois turnos constitucionais de
deliberação exigidos pelo artigo 22, § 2°, da Constituição Estadual
(respectivamente, em 24/04/2018 e 05/06/2018), e foi aprovada por ampla
maioria dos Representantes do Povo de São Paulo.
Finalmente, promulgada pela Egrégia Mesa da Assembleia Legislativa em
08/06/2018 e publicada no Diário Oficial em 09/06/2018, tornando-se a 46a
Emenda à Constituição do Estado de São Paulo.
Diante do exposto, este foi o devido processo legislativo, que resultou na EC n°
46/2018 que consubstancia as Informações ora prestadas.
São Paulo, 17 de agosto de 2018.

Marco Antonio Hatem Beneton

Diana Coelho Barbosa

Procurador- OAB/SP n° 116.675

Procuradora — OAB/SP n° 126.835

Ale3ç ndre Isca Kimura
Procurador-Chefe
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