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Procedência: Gabinete do Advogado-Geral do Estado 

Interessado:  Advogado-Geral do Estado 

Número:       14.822 

Data:             1º de fevereiro de 2008 

Ementa: 

LEI DELEGADA Nº 174/2007 - EXTINÇÃO DE 
GRATIFICAÇÃO ESPECIAL (S) - 
INCORPORAÇÃO - PRESERVAÇÃO DO 
QUANTUM GLOBAL DOS PROVENTOS - 
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DE 
SERVIDOR PÚBLICO A REGIME JURÍDICO -  
PRINCÍPIO DA PARIDADE ATIVOS/INATIVOS 
OBSERVADO – IMPROCEDÊNCIA DA 
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE 
PROVENTOS DE APOSENTADORIA 
CORRESPONDENTES À NOVA BASE DE 
CÁLCULO MAIS GRATIFICAÇÃO ESPECIAL 
EXTINTA POR LEI. 

   

RELATÓRIO 

O Advogado-Geral do Estado solicita elaboração de estudo para 
subsidiar a defesa do Estado em ações judiciais ajuizadas por servidores 
públicos aposentados, por meio das quais se insurgem contra disposições da Lei 
Delegada n. 174/2007, que dispõe sobre o Grupo de Direção e Assessoramento 
do Quadro Geral de cargos de provimento em comissão e as funções gratificadas 
da Administração direta do Poder Executivo Estadual.  

Os Requerentes aduzem que referida lei delegada extinguiu as 
classes dos cargos de provimento em comissão (art. 23) e toda a legislação 
pertinente à forma de remuneração deles (art. 33), evidenciando-se ofensa a 
direito adquirido à continuidade de percepção da Gratificação Especial (S), no 
percentual de 110% sobre o vencimento básico. 

Defendem a tese de que a Lei  não pode retroagir seus efeitos para 
prejudicar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada e que 
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houve violação ao princípio constitucional que veda a redutibilidade de 
vencimentos. 

Por fim, alegam que deve ser observado o princípio da paridade 
ativos/inativos e, portanto, além de voltarem a perceber a Gratificação Especial, 
impõe-se o reconhecimento do direito ao recebimento do provento básico da 
nova situação, ou seja, aquele previsto na questionada Lei Delegada 174/2007. 

Com base em tais fundamentos, a pretensão é de se obter 
provimento jurisdicional que reconheça o direito de continuidade de percepção 
de Gratificação Especial para incluí-la no pagamento dos proventos de 
aposentadoria e que estes sejam recalculados sobre a nova base de cálculo DAD   
e, sobre a soma DAD  + Gratificação S, incidam as vantagens pessoais. 

 

PARECER 

Da síntese do exposto pelos Requerentes, extrai-se a seguinte 
conclusão: Alguns servidores aposentados pretendem voltar a perceber a 
Gratificação Especial de 110% que incidia sobre o vencimento fixado por lei até 
o advento da Lei Delegada n. 174/2007 – que graduou em dez os níveis  dos 
cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta do 
Poder Executivo  (art. 1º c/c art. 2º) e fixou o valor do DAD correspondente a 
cada nível (Anexo I) – mas, agora, incidente sobre o valor do vencimento 
específico determinado nesse mesmo anexo. 

Ou seja, sustentam o direito adquirido de continuar a receber 
Gratificação extinta por lei, mas com o novo vencimento específico do cargo 
correspondente, onde já foram incorporados aqueles valores.  O pleito implica, 
pois, duplicar os proventos de aposentadoria. 

Absolutamente improcedente o direito reivindicado pelas seguintes 
razões de direito a seguir enumeradas e adiante expendidas: 

1 – Servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico. 
Posição pacífica do Supremo Tribunal Federal. 

2-  A Gratificação Especial, cuja continuidade de sua percepção é 
requerida, foi extinta. Os artigos de lei que asseguravam o recebimento da 
Gratificação “S” foram expressamente revogados pela Lei Delegada n. 
174/2007. 
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3- No estabelecimento do valor de um DAD-unitário e do 
vencimento específico para cada nível  em que foram graduados os cargos do 
grupo de Direção e Assessoramento da Administração direta houve preservação 
do quantum global da remuneração, para os servidores da ativa, e dos proventos, 
para os inativos, descaracterizando a alegação de ofensa à garantia 
constitucional da irredutibilidade de proventos. 

4- Fundamentação equivocada no que tange ao princípio da 
paridade ativos/inativos. As alterações aplicam-se aos ativos e aos inativos. 
Extinção da Gratificação Especial para ativos e inativos. Ausência de ofensa ao 
princípio da isonomia. 

5- Pretensão implica violação aos princípios constitucionais da 
legalidade, da  Separação dos Poderes, da autonomia dos entes políticos. Súmula 
339 do STF. Necessária obediência aos arts 15 e 16 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 

II.1 - SERVIDOR PÚBLICO NÃO TEM DIREITO ADQUIRIDO 
A REGIME JURÍDICO – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF – 
PRETENSA DE OFENSA À COISA JULGADA NÃO VERIFICADA 

Servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico.  

Quando o servidor ingressa no serviço público sob o regime 
estatutário, ele se sujeita às normas que compõem o respectivo estatuto, as quais 
podem ser alteradas pelo Poder Público, visando à melhoria dos serviços, à 
concessão ou extinção de vantagens, à melhor organização dos quadros 
funcionais. Esta é a posição do Supremo Tribunal Federal:  

“É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que inexiste direito 
adquirido a regime jurídico. O STF tem admitido redução ou mesmo supressão 
de gratificações ou outras parcelas remuneratórias desde que preservado o 
montante nominal da soma dessas parcelas, ou seja, da remuneração global.” 
(2ª Turma, RE-AgR 445810/PE, Relator Ministro Eros Grau, j. 10/10/2006, 
publicado no DOU de 06/11/2006, p. 46) 

“Não há direito adquirido do servidor público à inalterabilidade do regime 
jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que a modificação 
introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global do 
estipêndio até então percebido e não provoque, em conseqüência, decesso de 
caráter pecuniário. A preservação do quantum global, em tal contexto, 
descaracteriza a alegação de ofensa à garantia constitucional da 
irredutibilidade de vencimentos e/ou proventos. Precedentes.” (2ª Turma, RE-
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ED 468076/RS, Relator Ministro Celso de Mello, j. 07/03/2006, publicado no 
DOU de 31/03/2006, p. 38) 

 “Não há direito adquirido a regime jurídico.” (1ª Turma, RE-AgR 
246443/SC, Relator Cezar Peluso, j. 22/03/2005, publicado no DOU de 
15/04/2005, p. 22) 

“1. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que não 
há direito adquirido a regime jurídico. O vínculo entre o servidor e a 
Administração é de direito público, definido em lei, sendo inviável invocar esse 
postulado para tornar imutável o regime jurídico, ao contrário do que ocorre 
com vínculos de natureza contratual, de direito privado, este sim protegido 
contra modificações posteriores da lei.” (2ª Turma, RE-AgR 287261/MG, 
Relatora Ministra Ellen Gracie, j. 28/06/2005, publicado no DOU de 
26/08/2005, p. 621) 

“EMENTA: Irredutibilidade de vencimentos: pacífica a jurisprudência do STF 
que considera o princípio da irredutibilidade de vencimentos uma garantia que 
envolve o valor global da remuneração de servidor e não, de suas parcelas: 
precedentes.”  (1ª Turma, RE-AgR 440311/MG, Relator Ministro Sepúlveda 
Pertence, j. 07/06/2005, publicado no DOU de 26/06/2005, p. 42) 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REGIME JURÍDICO – SERVIDOR. 
Pacificou-se, nesta Suprema Corte, o entendimento de que descabe alegar 
direito adquirido a regime jurídico, bem como não há infringência ao 
princípio da irredutibilidade de vencimentos quando preservado o valor 
nominal dos vencimentos dos servidores, ao ensejo da mudança de cálculo 
das gratificações que os integram. Na hipótese em comento, não se verificou 
decréscimo no montante percebido pelos agravantes”  (RE 364387/AGR MS 
- Rel. Min. Ellen Gracie - DJ 15/04/2003). 

Idêntico posicionamento foi adotado pela Eminente Ministra Ellen 
Gracie nos autos do RE 409846 AgR/DF, publicado no DJ de 28.09.2004. Além 
desse, podem ser citados os seguintes precedentes, todos daquela d. Corte 
Suprema: RMS 22.915/DF, rel.  Min. Moreira Alves, 23.03.1999; AI 522527 
AgR/RO, rel, Min. Carlos Velloso, DJ 22/04/05; AI 464499 AgR/RS, Rel. Min. 
Sepúlveda Pertence, DJ 28/10/04; RE 294009 AgR, Rel. Min. Cézar Peluso, DJ 
25.06.2004; AI 525.467/SP, Rel. Min. Cézar Peluso; RE 393.314-AGR/CE, Rel. 
Min. Eros Grau; RE 403.922-AGR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 219.075/SP, 
rel. Min. Ilmar Galvão; RE 241884/ES; RE 211903 AgR/SC; RE 303673/SC; 
RE 241884/ES; RE 368715. 

Pede-se vênia para transcrever ementa de  julgado do Pleno do STF, 
no RE 226.462/SC, de 13/05/98, acórdão publicado em 25/05/2001, 
oportunidade em que o Ministro Sepúlveda Pertence destacou, com sua 
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proficiência peculiar, que os servidores públicos não têm direito adquirido ao 
regime remuneratório: 

“EMENTA: I. Recurso extraordinário: A aplicação de norma ou princípio a 
situação por eles não alcançada vale por contrariá-los. II. "Estabilidade 
financeira": inexistência de direito adquirido de servidores ativos e inativos à 
permanência do regime legal de reajuste de vantagem correspondente. 1. 
Pacífico no STF a inexistência de conflito entre a chamada "estabilidade 
financeira" e o art. 37, XIII, CF, que proíbe vinculação entre vencimentos (cf. 
precedentes citados), daí não se segue, contudo, o direito adquirido do 
servidor beneficiário da vantagem à preservação do regime legal de 
atrelamento do valor dela ao vencimento do respectivo cargo em comissão: 
donde a legitimidade e a aplicabilidade imediata da lei que desvincule o 
reajuste futuro da vantagem àqueles vencimentos do cargo em comissão, 
submetendo-a aos critérios das revisões gerais dos vencimentos do 
funcionalismo. 2. nessa hipótese, o paradigma do inativo aposentado com a 
"estabilidade financeira", para os efeitos do art. 40, § 4º, cf, não é o 
ocupante atual do respectivo cargo em comissão, mas sim o servidor efetivo 
igualmente beneficiário, na ativa, da vantagem decorrente do exercício 
anterior dele. 3. dada a garantia de irredutibilidade, da alteração do regime 
legal de cálculo ou reajuste de vencimentos ou vantagens funcionais jamais 
poderá ocorrer a diminuição do quanto já percebido conforme o regime 
anterior, não obstante a ausência de direito adquirido à sua preservação. 
...omissis...” (re 226462 / sc, tribunal pleno, rel. min. sepúlveda pertence, j. 
13.05.1998, dj 25.05.2001, p. 00019, g.n.).(Grifos nossos) 

Portanto, desde que preservado o valor global da remuneração, não 
é dado ao servidor invocar direito adquirido a regime jurídico. Esta é a situação 
posta a exame, sendo certo, como se evidenciará a seguir, não houve violação do 
principio da irredutibilidade dos proventos de aposentadoria.  

Com efeito, também não se verifica ofensa à coisa julgada, visto 
que a gratificação foi extinta por lei, mas incorporada, estabelecendo-se uma 
tabela de correlação entre a situação anterior à publicação da lei e a posterior à 
sua edição (Anexo VI da Lei Delegada 174/07). Logo, não houve supressão da 
gratificação assegurada por meio de provimento jurisdicional com trânsito em 
julgado, mas incorporação, através de lei que alterou o regime jurídico de 
remuneração dos cargos de provimento em comissão e funções gratificadas da 
Administração direta do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, consoante 
será minuciosamente demonstrado a seguir. 

II.2 – LEI DELEGADA 174/2007 – PRESERVAÇÃO DO VALOR 
GLOBAL DOS PROVENTOS DO SERVIDOR APOSENTADO – 
REVOGAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI QUE PREVIAM A 
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GRATIFICAÇÃO ESPECIAL – INCORPORAÇÃO – JURIDICIDADE DA 
ALTERAÇÃO DO REGIME. 

Observada a premissa posta no item anterior, o Estado editou a Lei 
Delegada n. 174/2007, por meio da qual estabeleceu o Quadro Geral de Cargos 
de Provimento em Comissão, graduou-os em níveis, tendo em vista o grau de 
complexidade de suas atribuições, conforme relacionado no § 1º do art. 3º, e 
extinguiu as parcelas que compunham a remuneração dos mesmos, passando, os 
ocupantes, a receber um vencimento especifico (art. 2º), cujo valor consta do 
Anexo I da citada lei. 

Para os servidores da ativa, foi assegurado o direito ao recebimento 
de valor correspondente ao de sua última remuneração, enquanto no exercício do 
cargo, consoante previsão do § 2º do art. 23, em atenção à necessária 
preservação do montante global da remuneração, quando da alteração do regime 
jurídico. 

Relativamente aos servidores aposentados, o art. 24 previu a revisão 
de seus proventos, cuja vigência da aposentadoria se dê até a data da publicação 
da Lei Estadual 14.683, de 30 de julho de 2003,  nos seguintes termos: 

“Art. 24. Os proventos do servidor com vigência de aposentadoria até a data 
da publicação da Lei nº 14.683, de 30 de julho de 2003, com direito a 
percepção da remuneração de cargo de provimento em comissão, serão 
revistos considerando-se a correlação prevista no Anexo VI desta Lei 
Delegada. 

(...) 

§ 3º A revisão a que se refere o §§ 1º deste artigo não acarretará redução dos 
valores dos proventos do servidor aposentado.” 

Esta a regra para o caso de servidor aposentado até 30 de julho de 
2003 (data da publicação da Lei 14.683, que modificou a composição 
remuneratória dos servidores apostilados, mas preservou, in totum, a 
remuneração que esses vinham percebendo até então) e apostilado no cargo de 
Diretor de Escola Estadual, ressalvada a impossibilidade de redução dos 
proventos de aposentadoria, conforme ressai do supracitado  § 3º. 

Deve-se atentar, também, para o disposto no Anexo I a que se 
referem os arts. 1º  e 2º da Lei em comento, especialmente no que diz respeito à 
fixação de um valor em DAD-unitário e o valor do vencimento específico: 
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ANEXO I 

(a que se referem os caputs dos arts. 1º e 2º, o § 6º do 3º e o inciso III do § 1º do art. 16 da 
Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007) 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO GRUPO DE DIREÇÃO e ASSESSORAMENTO DA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO 

 Espécie/nível Valor (em R$) DAD-unitário 

DAD-1 600,00 1,00 

DAD-2 900,00 1,50 

DAD-3 1.350,00 2,25 

DAD-4 2.100,00 3,50 

DAD-5 2.400,00 4,00 

DAD-6 3.000,00 5,00 

DAD-7 4.050,00 6,75 

DAD-8 5.100,00 8,50 

DAD-9 6.000,00 10,00 

DAD-10 7.000,00 11,66 

 

E para o anexo VI, a que se refere o art. 24, que traz a correlação 
para o fim de revisão dos proventos de aposentadoria. Relativamente aos cargos 
de Diretor de Escola, é o seguinte: 

ANEXO VI 

(a que se refere o art. 24 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007) 

TABELA DE CORRELAÇÃO DE CLASSES DE CARGOS DE PROVIMENTO EM 
COMISSÃO DO QUADRO ESPECIAL DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO 
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(...) 

Diretor I MG-06 DR-06 DAD-4 

Diretor II MG-05 DR-05 DAD-6 

Diretor III  MG-04 DR-04 DAD-8 

 

Com efeito, inexiste o pretenso direito ao recebimento da 
Gratificação Especial, ante as disposições da Lei Delegada n. 174/2007,  
principalmente no que tange à fixação do vencimento específico para cada DAD 
e à revogação expressa, pelo art. 33, dos dispositivos de lei que a previam, in 
verbis: 

“Art. 33. Ficam revogados: 

I - o art. 4º da Lei nº 9.529, de 29 de dezembro de 1987; 

II - a Lei nº 9.530, de 29 de dezembro de 1987; 

III - o art. 3º da Lei nº 11.432, de 19 de abril de 1994; 

IV - os arts. 4º e 5º da Lei nº 11.728, de 30 de dezembro de 1994; 

V - o art. 2º da Lei nº 14.683, de 30 de julho de 2003; 

VI - os arts. 23 e 24 da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005; e 

VII - o art. 7º da Lei nº 15.787, de 27 de outubro de 2005.” 

De acordo com o § 1° do art. 2° do Decreto-lei n° 4.657, de 4/9/42 
(LICC), a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare. Foi o 
que ocorreu no caso. Vejamos o teor dos artigos revogados: 

Art. 4º da Lei 9.529/87: 

     Dispositivo revogado: 

     “Art. 4º - Fica atribuída gratificação especial aos ocupantes dos cargos previstos  no 
Anexo II desta Lei, de acordo  com os percentuais nele fixados. 

Art. 4º - (Revogado pelo art. 33 da Lei Delegada nº 174, de 26/1/2007 e pelo art. 27 da Lei 
Delegada nº 175, de 26/1/2007.)” 

Arts. 4º e 5º da Lei  11.728/94: 
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Dispositivo revogado: 

"Art. 4º - Os cargos de provimento em comissão, símbolos S-01, S-02 e S-03, constantes nos 
Anexos I e II do Decreto nº 16.409, de 10 de julho de 1974, com as alterações posteriores, 
passam a ter sua remuneração calculada sobre base de cálculo estabelecida nesta lei, 
multiplicada pelos fatores de ajustamento 1,3000, 1,0000 e 0,6500, respectivamente." 

(Vide art. 17 da Lei Delegada nº 38, de 26/9/1997.) 

(Vide art. 1º da Lei Delegada nº 113, de 25/1/2007.) 

Art. 5º - (Revogado pelo art. 33 da Lei Delegada nº 174, de 26/1/2007 2007 e pelo art. 27 da 
Lei Delegada nº 175, de 26/1/2007.) 

Dispositivo revogado: 

"Art. 5º - A base de cálculo a que se refere o artigo anterior é de R$1.080,75 (mil e oitenta 
reais e setenta e cinco centavos).” 

Desta forma, considerando a induvidosa inexistência de direito 
adquirido a regime jurídico e uma vez expressamente revogados os dispositivos 
de lei que asseguravam o recebimento da Gratificação Especial “S”, 
incorporando-a ao vencimento específico do cargo, por meio do Anexo I, do 
qual constam os valores correspondentes a cada DAD, resta afastado o pedido. 

A pretensão de fundir normas de dois regimes, adotando aquelas 
que mais interessam em cada um deles, multiplicando proventos de 
aposentadoria, é inconstitucional. Fere princípios impostergáveis do Estado 
Democrático de Direito, especialmente os da legalidade e moralidade.  

II.3. NÃO CONFIGURAÇÃO DE REDUÇÃO 
REMUNERATÓRIA – ART. 37, INCISO XV, DA CARTA POLÍTICA DE 
1988 

Por outro lado, conforme já asseverado, não houve redução 
remuneratória. Portanto, respeitado o princípio constitucional de irredutibilidade 
de vencimentos, garantia que envolve o valor global da remuneração de servidor 
e não de suas parcelas, conforme interpretação da Corte Suprema, caem por terra 
os argumentos expostos pelos Requerentes, como já destacado. 

  II.4. DO PRINCÍPIO DA PARIDADE ATIVOS/INATIVOS – 
FUNDAMENTOS EQUIVOCADOS 

No que concerne à obediência ao art. 40, § 4º da CR/88, insta 
salientar que não houve distinção entre ativos e inativos no que concerne à 
extinção da Gratificação Especial “S”. 
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Quanto aos DAD’s unitários, foi estabelecida a correlação entre os 
cargos em comissão anteriores e os DAD’s atuais, não havendo nenhum 
prejuízo, como asseverado. 

De todo o modo, convém ressaltar que a graduação dos cargos de 
provimento em comissão em dez níveis DAD obedecerá ao grau de 
complexidade de suas atribuições, conforme indicadores contidos no § 1º do art. 
3º. O Anexo VI trouxe a correlação para o fim de revisão dos proventos. 

E a interpretação do art. 40, § 4º, não é no sentido  de se permitir  
aos aposentados, de maneira geral, a extensão de qualquer modificação 
estabelecida para os servidores em atividade:  

“A locução ‘na forma da lei’ inserida na parte final da norma em comento, 
apenas  submete a situação dos inativos às balizas impostas na outorga do 
direito aos servidores da ativa, como consignou o Min. Marco Aurélio do 
STF.” (Lopes Meireles, Hely, Direito Administrativo Brasileiro, 25ª Ed/. São 
Paulo, Malheiros Editores, 1999, p. 417) 

A correlação feita para o fim de revisão dos proventos não vulnera, 
pois, o princípio da paridade, visto que foi mantida e observada a posição de 
cada servidor no estabelecimento do DAD.  

Por derradeiro, apenas para  argumentar, saliente-se que o STF 
não imputa qualquer mácula na possibilidade de lei alterar planos de carreira 
com a criação de níveis, aos quais não poderão ser alçados os inativos, porque 
pressupõem condições que não podem mais ser preenchidas pelo aposentado. 
Neste sentido, com relação ao aumento de carga horária, ver AI 277.761-AgR, 
1ª Turma, rel. Min. Moreira Alves, unânime, DJ 26.9.2000, e RE 232.039-AgR, 
rel. Min. Maurício Corrêa, 2a. Turma, unânime, DJ 21.6.2002). E também o 
seguinte precedente do STJ: 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO 
ESTADUAL - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - 
REENQUADRAMENTO - OBEDIÊNCIA À LEI ESTADUAL 7.461/2001 - 
PROGRESSÃO FUNCIONAL - CARGO TÉCNICO DA ÁREA 
INSTRUMENTAL CLASSE B - SERVIDOR INATIVO - REQUISITO 
TEMPORAL NÃO PREENCHIDO - REVISÃO DE PROVENTOS - 
OFENSA AO ART. 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NÃO 
COMPROVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I. 
Com a edição da Lei 7461/2001, a Administração Estadual, objetivando a 
melhoria de qualidade na prestação dos serviços, ampliou a carreira do 
funcionalismo público da Secretaria de Fazenda, criando o cargo técnico da 
área instrumental, estruturando em classes distintas a serem providas segundo o 
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grau de formação exigida, a saber: Classe A- grau superior; Classe B - pós 
graduação e Classe C - mestrado, doutorado ou PhD. II. In casu, o recorrente, 
servidor aposentado no cargo de Geógrafo, com tempo de serviço integral, 
pretendia ser reposicionado na Classe B, em razão de possuir certificado de 
pós-graduação - especialização em metodologia de ensino superior. III. 
Todavia, segundo estatui o parágrafo único do art. 6º da Lei de Reestruturação: 
"os servidores aposentados na área instrumental a que se refere a presente lei 
perceberão o subsídio correspondente à sua aposentadoria. Ademais, prevê o 
citado diploma legal (art. 7º, §2º) que a progressão funcional da Classe A para 
a Classe B do referido cargo, obedecerá, além do título de pós- graduação, que 
o servidor recorrente já ostentava, o interstício de três anos, requisito temporal 
impossível de ser preenchido por servidor inativo. IV. Desta forma, 
irrepreensível o ato atacado que reenquadrou o recorrente no cargo técnico da 
área instrumental - Classe A, Nível 10, específico para servidores com 
habilitação em grau superior, cargo que, na nova estrutura, corresponde ao de 
geógrafo, no qual o servidor restou aposentado. Omissis". (ROMS 15698/MT - 
Rel. Min. Gilson Dipp)  

Não se pode igualmente desconhecer o entendimento cristalizado na Súmula 359 do STF: 

“SÚMULA Nº 359:RESSALVADA A REVISÃO PREVISTA EM LEI, OS 
PROVENTOS DA INATIVIDADE REGULAM-SE PELA LEI VIGENTE AO 
TEMPO EM QUE O MILITAR, OU O SERVIDOR CIVIL, REUNIU OS 
REQUISITOS NECESSARIOS, INCLUSIVE A APRESENTAÇÃO DO 
REQUERIMENTO, QUANDO A INATIVIDADE FOR VOLUNTARIA.”  

Desse quadro resulta que conclusão diversa, a pretexto de 
resguardar o art. 40, § 4º da Constituição, em sua redação originária, acaba por 
violar o § 3º do mesmo artigo, o qual claramente dispõe: 

“Art. 40. 

(...) 

§ 3º Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base 
na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, 
corresponderão à totalidade da remuneração.” 

Do exposto, é fácil concluir que a fundamentação supra encontra abrigo na 
orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. 

  II.5 - AUMENTO DE REMUNERAÇÃO VIA JUDICIÁRIO: 
IMPOSSIBILIDADE 

Não bastasse, os pedidos dos servidores inativos esbarram no art. 
2o, caput, da Constituição da República de 1988, que consagra o Princípio da 
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Harmonia e Independência dos Poderes, observado na Súmula 339 do Supremo 
Tribunal Federal. 

  De mais a mais,  a Carta Magna outorgou, pelos artigos 1o, 18 e 25, 
autonomia política e administrativa aos Estados-Membros. Essa autonomia, que 
decorre do sistema federativo adotado na Constituição Federal, confere aos 
Poderes Legislativo e Executivo do ente de direito público interno a prerrogativa 
de dispor, em sede normativa própria, sobre aumento de remuneração de seus 
servidores. 

  Eventual acolhimento das razões trazidas pelos Requerentes 
implicará, também, violação aos arts. 15 e 16, da Lei Complementar nº. 101, de 
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

 

CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto, conclui-se pela improcedência dos 
pedidos de servidores inativos, de reconhecimento do direito de continuidade de 
percepção de Gratificação Especial para incluí-la no pagamento dos proventos 
de aposentadoria e que estes sejam recalculados sobre a nova base de cálculo 
DAD   e, sobre a soma DAD  + Gratificação S, incidam as vantagens pessoais, 
porque: 

 (1) não têm direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico;  

(2) foi preservado o valor global dos proventos de aposentadoria (§ 
3º do art. 24, da Lei Delegada 174/07;  

(3) a revisão dos proventos foi feita, observando-se a correlação a 
que se refere o art. 24 e prevista no Anexo VI da citada lei.  

(4) não houve ofensa a coisa julgada, visto que a gratificação foi 
extinta por lei, mas incorporada e não suprimida dos proventos, mediante 
instituição do valor de DAD unitário, correspondente a cada um dos dez níveis 
(Anexo I)  em que foram graduados os cargos do Grupo de Direção e 
Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo  (art. 1º c/c art. 
2º), incidente sobre o valor do vencimento específico determinado nesse mesmo 
anexo.  

(5) não há qualquer falha apta a ensejar pretensa  
inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Delegada 174/2007.  
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À consideração superior. 

Belo Horizonte, em 29 de janeiro de 2008. 

 

NILZA APARECIDA RAMOS NOGUEIRA 
Procuradora do Estado  
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