
Vida Nova 
Reajuste de pensionista 

Constituição 
"Reclassificação 

feita às vésperas da 
promulgação da Cons
tituição deixou fora os 
aposentados de deter
minado órgão público. 
Poderia entrar com 
mandado de injun-
cão?" Célia de Olivei
ra (Rio). 

A questão levan
tada pela leitora inte
ressa a muitos servi
dores aposentados nos 
vários níveis da admi
nistração pública federal, estadual e municipal. A 
própria Constituição tem o remédio para o assunto, nas 
suas disposições transitórias. 

Determina no Art. 20 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias: 

"Dentro de cento.e oitenta dias, proceder-se-á à 
revisão dos direitos dos servidores públicos inativos e 
pensionistas e à atualização dos proventos e pensões a 
eles devidos, a fim de ajustá-los aò disposto na Consti
tuição." 

O disposto na Constituição", a que se refere o 
artigo citado, é o que está escrito nó Art. 40, parágrafo 
4o, quando estabelece a revisão dós proventos da 
aposentadoria na mesma proporção e na mesma data 
da remuneração dos servidores em atividade, inclusive 
no caso de transformação ou reclassificação do cargo 
ou função em que se deu a aposentadoria. 

. Portanto, a leitora deverá aguardar até os seis 
meses (180 dias) que a Constituição dá de prazo para 
que sejam revistos os seus proventos de aposentada. 
Por enquanto, se entrar na Justiça, poderá perder com 
base no fato de que existe um prazo expressamente 
estabelecido para regularizar sua situação e este prazo 
não decorreu ainda. 

Se transcorridos estes seis meses e a situação não 
estiver resolvida, ela deve recorrer à Justiça. Nó caso, o 
instrumento jurídico deve ser o mandado de segurança, 
há tantas décadas nosso conhecido.'Pois se trata de 
direito líquido e certo que o órgão público não está 
assegurando. O mandado de injunção poderia ser 
utilizado, alegando-se a falta dè norma ou lei. Todavia, 
esta norma ou lei ̂ é até desnecessária, pois a norma 
constitucional, nas disposições transitórias, determina e 
dá prazo. Não estaremos diante de. uma falta de 
regulamentação, e sim do descumprimento puro e 
simples da determinação constitucional. 

Quanto à forma de fazer tal ação judicial, devem 
recorrer a um advogado e existem muitos especializa
dos em questões de servidores públicos. A carta faz um 
convite para que o responsável pela coluna seja o 
patrono de tal causa. Explique-se aos leitores em geral 
e à Célia em especial que o colunista não está exercenr 
do no momento a advocacia e que, à medida em que se 
tornasse parte das disputas judiciais, perderia a ampli: 

tude e a visão isenta que tem procurado dar a estas 
respostas. 

Estabilidade de servidor 
"Quem tem menos de cinco anos de serviço 

passará a estatutário quando completar cinco? O que 
significa regime jurídico único? O que acontecerá com 
os celetistas com mais de cinco anos?" Carlos Alberto 
Melo (Barra do Piraí — RJ). 

Este assunto tem sido reiteradamente abordado 
na coluna. Começa-se pela última das perguntas do 
Carlos: os celetistas com cinco anos continuados de 
serviço público na data da promulgação da Constitui
ção ficarão estáveis. Isto é, não poderão ser demitidos 
do emprego, a não ser através do processo por falta 
grave previsto em lei. 

Apenas isto: estáveis. Náo terão sequer assegura
da a função que hoje exercem, o que seria "efetivação 
no cargo". 

E quem não tinha cinco anos de serviço público 
quando a Constituição foi promulgada? Simplesmente, 
não tem estabilidade. Ou seja, pode ser demitido, ter 
rescindido o seu contrato de trabalho. A situação 
jurídica destes servidores ficará com problemas. Lem
bre-se que isto não se aplica aos que entraram através 
de concurso público; para os concursados legalmente, a 
estabilidade acontece aos dois anos de serviço como 
regra geral, a ser aplicada sempre. Para os não concur
sados é que foi aberta a exceção dos cinco anos. 

A outra questão da prezada leitora tem estado 
muito presente em dezenas de cartas. O queé o regime 
jurídico único, previsto pela Constituição? Significa 
que cada esfera administrativa (a União, os estados, os 
municípios) fará uma lei própria criando um regime 
jurídico para os seus servidores. Não mais haverá 
estatutários e celetistas. O serviço público voltará a ter 
uma forma própria, um regime desvinculado da regras 
da CLT. Como será esse regime, depende da lei de 
cada estado ou município ou da lei federal para os 
servidores da União. 

A lei — que poderá ser um novo Estatuto dos 
Servidores Públicos — estabelecerá direitos, deveres, 
regras^ Cada esfera administrativa terá também seus 
planos de carreira. 

Recorde-se, pois já foi referido algumas vezes 
nesta coluna, que este "regime.único" não se aplicará 
às empresas estatais. Estas terão de se reger pela 
legislação trabalhista comum. 

Gratificação 
"Recebo gratificação correspondente ao meu ven

cimento. Esta gratificação será incorporada na aposen
tadoria?" Fábio Fernandes (Rio). 

A missiva não contém elementos para uma res
posta clara. O normal é que uma gratificação perma
nente seja incorporada aos proventos de aposentado
ria, pois a Constituição fala em "proventos integrais' ou 
proporcionais ao tempo de serviço, conforme o caso. 

Já se se tratarem de cargos temporários, a aposen
tadoria dependerá de lêgislápo própria". 

O leitor sequer identificou se é funcionário fede
ral, estadual ou municipal. A legislação de cada esfera 
deve ser consultada, resguardados os aspectos funda
mentais já estabelecidos pela Constituição. 

Pelo disposto na Constituição, se uma vantagem é 
dada a toda uma categoria, ou a todos os ocupantes em 
atividades do cargo, ela deve ser estendida aos seus 
respectivos inativos. 

Não sabendo qualé a gratificação recebida pelo 
Fábio, a resposta é arriscada. Em geral, ela deveria ser 
positiva. 

A União, os estados e os municípios legislarão a 
respeito das normas constitucionais para o âmbito de 
cada uma dessas adminis 
trações. 

João Gilberto Lucas Coelho 
Dúvidas sobre a nova Constituição podem ser esclarecidas 

através de consulta ao JORNAL DO BRASIL, seção Cartas— 
Vida Nova — Avenida Brasil 500, 6o andar, Cep.20.949. 


