
 

 

ACÓRDÃO TC- 792/2018 – PLENÁRIO 

Processo:  04062/2016-1 

Classificação:  Prestação de Contas Anual de Ordenador 

Exercício:  2015 

UG:   CMJN - Câmara Municipal de João Neiva 

Relator:  Marco Antonio da Silva 

Responsável:  ELIO CAMPAGNARO, JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO 

JUNIOR, MARIA DE LOURDES BARCELLOS, PAULO SERGIO 

DE NARDI, LAERTE ALVES LIESNER, LUIZ CARLOS ADAO, 

MARIO HENRIQUE MARIM REALI, MARISTELA NAIR 

COLLODETTI DEMUNER, OTAVIO ABREU XAVIER JUNIOR, 

PEDRO LAUDEVINO, WALDEMAR JOSE DE BARROS 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – INCIDENTE DE 

INCONSTITUCIONALIDADE – NEGAR 

EXEQUIBILIDADE AOS TERMOS DO ARTIGO 1º DA 

LEI MUNICIPAL 2772/2015 – OFENSA AOS 

ARTIGOS 37, X; 39, § 4º E 61, §1º, II, “A” TODOS DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL   – MODULAR OS 

EFEITOS A PARTIR DA VIGÊNCIA DO 

PARECER/CONSULTA TC - 013/2017 – PLENÁRIO -  

RETORNAR OS AUTOS À 1ª CÂMARA – 

JULGAMENTO DO MÉRITO. 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA: 

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, da Câmara 

Municipal de João Neiva, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do 

Sr. Elio Campagnaro, Presidente. 

Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico nº 00351/2016-9 (fls. 03-

20) e na Instrução Técnica Inicial nº 00912/2016-5 (fls. 29-30), a então Conselheira 

em Substituição, através da Decisão Monocrática nº 01760/2016-1 (fls. 32-33), 

determinou a citação dos Srs. Elio Campagnaro, Jurandir Matos do Nascimento 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: 9F586-B937B-FF48E



ACÓRDÃO TC-792/2018 

rp/fbc 

  

Junior, Maria de Lourdes Barcellos, Paulo Sérgio de Nardi, Laerte Alves 

Liesner, Luiz Carlos Adão, Mário Henrique Marim Reali, Maristela Nair 

Collodetti Demuner, Otávio Abreu Xavier Junior, Pedro Laudevino e Waldemar 

José de Barros, no sentido de que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentassem 

justificativas ou recolhessem a importância devida, a título de ressarcimento ao 

erário. 

Em resposta aos Termos de Citação nº 50198, 50199, 50200, 50201, 50203, 

50204, 50205, 50206, 50207, 50208 e 50209/2016, os citados apresentaram 

documentação, acostadas às folhas 62-151, 155-170, 173-179, 182-189, 192-199, 

202-208, 211-218, 221-228, 231-345, 348-438 e 441-530 destes autos. 

A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos 

termos da Instrução Técnica Conclusiva 01516/2017-2 (fls. 536-562), opinou pela 

irregularidade das contas em apreço, em razão da manutenção da irregularidade 

constante do item 5.2.1 do RT 351/2016, bem como no sentido de que seja 

determinado aos responsáveis o ressarcimento dos valores indevidamente pagos. 

O Ministério Público Especial de Contas, por seu Procurador Dr. Luciano 

Vieira, nos termos do Parecer 04382/2017-1, acompanhou o posicionamento da 

área técnica, acrescentando a necessidade de aplicação de multa pecuniária no Sr. 

Elio Campagnaro, bem como a necessidade de expedição de recomendação. 

Frisa-se que na 13ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara, realizada em 

02/05/2018, os presentes autos foram remetidos ao Colegiado do Plenário, na forma 

dos artigos 16 e 337 do Regimento Interno – Resolução TC nº 261/2013.  

Assim, vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão de 

relatório e voto para efeito de deliberação do Colegiado, na forma do art. 29 do 

Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013. 

É o sucinto relatório.  

V O T O 
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Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal 

de João Neiva, relativa ao exercício de 2015, em comento, necessário é sua análise 

para posterior deliberação, em razão da documentação que lhe deu suporte. 

1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o douto representante do 

Parquet de Contas opinaram no sentido de que sejam julgadas irregulares as contas 

em apreço, com imputação de ressarcimento aos responsáveis, bem como aplicação 

de multa pecuniária ao Sr. Elio Campagnaro, expedindo-se recomendação. 

Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos da 

Instrução Técnica Conclusiva – ITC 01516/2017-2, litteris: 

[...] 

 

4. Proposta de Encaminhamento 
 

Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que versam sobre a Prestação de 
Contas Anual da Câmara Municipal de João Neiva, relativo ao exercício de 2015, entende-

se que deve ser mantida a irregularidade analisada, havendo necessidade de 
ressarcimento ao erário, qual seja: 
 

 Item 1 - ITEM 5.2.1 do RT 351/2016 - Pagamento de subsídios a Vereadores 

em desacordo com a Constituição Federal e com a Lei Municipal nº 2430/2012 (Lei 
fixadora dos subsídios). 
 

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no 
sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULARES as contas do Sr. 
Elio Campagnaro – Presidente da Câmara Municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, 

da Lei Complementar 621/2012, sobretudo em razão do pagamento de subsídios a 
Vereadores em desacordo com a Constituição Federal e com a Lei Municipal nº 2430/2012. 
 

Sugere-se, ainda, que seja determinado, aos responsáveis listados a seguir, o 
ressarcimento dos valores pagos indevidamente a título de revisão geral anual: 
 

Responsável: Elio Campagnaro (Presidente da Câmara) 
Conduta: Autorizar e receber pagamento indevido a título de revisão geral anual. 
Valor Integral do débito (Individual e solidariamente): R$ 43.676,21 (16.254,0322 VRTE) 

 
Responsáveis solidários - Vereadores: Jurandir Matos do Nascimento 

Junior, Maria de Lourdes Barcellos, Paulo Sergio Nardi, Elio 

Campagnaro, Laerte Alves Liesner, Luiz Carlos Adao, Mario Henrique 

Marim Reali, Maristela Nair Collodetti Demuner, Otavio Abreu Xavier 

Junior, Pedro Laudevino, Waldemar José de Barros. 

Conduta: receber pagamento a título de revisão geral anual. 

Valores dos débitos individuais: 

Vereador Valor 

devido R$ 

Valor recebido 

R$ 

Diferença 

R$ 

Diferença 

VRTE 

Jurandir Matos do Nascimento Junior 43.068,18 47.110,17 4.041,99 1.504,2202 

Maria de Lourdes Barcellos 43.750,68 47.792,67 4.041,99 1.504,2202 

Paulo Sergio Nardi 43.750,68 47.792,67 4.041,99 1.504,2202 
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Elio Campagnaro 43.750,68 47.792,67 4.041,99 1.504,2202 

Laerte Alves Liesner 43.750,68 47.792,67 4.041,99 1.504,2202 

Luiz Carlos Adao 43.750,68 47.792,67 4.041,99 1.504,2202 

Mario Henrique Marim Reali 43.750,68 47.792,67 4.041,99 1.504,2202 

Maristela Nair Collodetti Demuner 13.820,16 17.076,47 3.256,31 1.211,8306 

Otavio Abreu Xavier Junior 43.750,68 47.792,67 4.041,99 1.504,2202 

Pedro Laudevino 43.750,68 47.792,67 4.041,99 1.504,2202 

Waldemar José de Barros 42.385,68 46.427,67 4.041,99 1.504,2202 

Total 449.279,46 492.955,67 43.676,21 16.254,0322 

VRTE de 2015: R$ 2,6871.  – g.n. 

 
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do 

Parecer nº 04382/2017-1, se manifestou no seguinte sentido, verbis: 

[...] 

 
Por fim, denota-se que a revisão utilizada pela legislação municipal não passa de uma 
burla ao comando constitucional que veda a revisão anual sob índices diferenciados, 
privilegiando-se determinadas categorias em detrimento de outras, em clara ofensa 

ao princípio da igualdade. 
 
Destarte, está caracterizado dano injustificado ao erário no montante de R$ 43.676,21, 

equivalentes a 16.254,0322 VRTE, não se podendo acolher, na espécie, boa-fé dos 
responsáveis, haja vista que, mesmo cientes de entendimentos divergentes sobre a matéria, 
adotaram aquele que lhes beneficiaram diretamente, abstendo-se ainda o Edil Presidente 

de lançar mão do instituto da consulta, instrumento à disposição dos gestores justamente 
para sanar dúvidas desta ordem. 

 

Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas: 
 
1 – Seja a presente prestação de contas julgada IRREGULAR, com fulcro no art. 84, 

inciso III, alíneas “c” e “d”, da LC n. 621/2012; 
 
2 – Seja ELIO CAMPGNARO condenado a ressarcir ao erário municipal a importância de 

1.504,2202 VRTE e, solidariamente com JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO JÚNIOR, MARIA 

DE LOUDES BARCELLOS, PAULO SÉRGIO DE NARDI, LAERTE ALVES LIESNER, MARIO HENRIQUE 

MARIM REALI, LUIZ CARLOS ADÃO, MARISTELA NAIR COLLODETTI DEMUNER, PEDRO LAUDEVINO 

E WALDEMAR JOSÉ DE BARROS o valor de 1.504,2202 VRTE pago individualmente a cada 
edil, aplicando-lhes multa proporcional ao dano, nos termos dos arts. 87, inciso V, e 134 
da LC n. 621/2012 c/c art. 386 do RITCEES; 

 
3 – Com espeque no art. 87, inciso IV c/c 135, incisos I, II e III, da LC n. 621/2012 e art. 389, 
incisos I, II e III, do RITCEES, seja cominada multa pecuniária a ELIO CAMPAGNARO;  

 
4 – Nos termos do art. 87, inciso VI, da LC n. 621/12 seja expedida a recomendação 
sugerida às fls. 11 do RT 00351/2016-9. 

Ademais, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n. 8.625/1993, bem como no parágrafo 
único do art. 53 da Lei Complementar nº 621/2012, reserva-se, ainda, este Parquet ao 
direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento. – g.n. 

 

Desta maneira, há necessidade de resolução do incidente de 

inconstitucionalidade suscitado para posterior julgamento do mérito.  
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2. DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO: 

Compulsando os autos, verifico que a área técnica e o douto 

representante do Parquet de Contas suscitaram, em suas manifestações, que 

o artigo 3º da Lei do Município de João Neiva nº 2430/2012, revogada 

pela Lei Municipal nº 2772/2015, ensejou a irregularidade constante do item 

2.1 da  ITC Nº 01516/2017-2 e 5.2.1 DO RT 351/2016 (Pagamento de 

subsídios a vereadores em desacordo com a Constituição Federal e com a Lei 

Municipal nº 2430/2012), afronta o comando inserto no inciso X, do art. 37, da 

CF/88. 

Desse modo, na 13ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara, realizada em 

02/05/2018, submeti os presentes autos ao Colegiado do Plenário, na forma 

dos artigos 16 e 337, do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013, no 

sentido de fosse analisado o incidente de inconstitucionalidade acerca da 

inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2430/2012, na forma dos artigos 176 

a 179, da Lei Complementar Estadual 621/2012, em confronto com o artigo 

37, inciso X, da Constituição da República. 

Assim sendo, transcreve-se o teor dos artigos 1º e 3º, da Lei Municipal 

nº 2430/2012, relativa à fixação o subsídio dos vereadores para a legislatura 

de 2013/2016, litteris: 

[...] 

Art. 1º- Os subsídios mensais dos vereadores da Câmara Municipal de João Neiva, 
inclusive do Presidente, para a Legislatura 2013-2016, ficam fixados em R$ 3.645,89 (três 

mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centa vos). 
[...] 
 

Art. 3º - Os subsídios de que trata o art. 1º serão reajustados na mesma data e nos 
mesmos índices estabelecidos para os servidores municipais, na forma do que 
dispõem os arts. 39, § 4º, e 37, inciso X, da Constituição Federal.  – g.n. 

 

Cabe ressaltar que, o subsídio dos vereadores foi revisto através da Lei 

Municipal nº 2772/2015, tendo assim estabelecido: 

Art. 1º - Os titulares de mandato eletivo do Poder Legislativo Municipal, na qualidade de 
agentes políticos, farão jus a um subsídio mensal fixado na Lei Municipal nº 2.430/2012, 
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com uma revisão geral anual de acordo com INPCA-IBGE fixado em 12,32% (doze 

inteiros vírgula trinta e dois por cento), referente ao período de janeiro a dezembro de 
2013 e 2014, cuja fonte segue anexa, de acordo com o que estabelece o artigo 37, inciso X 
e artigo 39, Parágrafo 4º, ambos da Constituição Federal.  – g.n. 

 

A este respeito, transcreve-se os artigos 37, X e 39, § 4º, da Constituição 

Federal/1988, verbis: 

[...] 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:   
(...) 
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 

somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa 
privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e 
sem distinção de índices; 

 
(...) 
 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua 
competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração 
pública direta, das autarquias e das fundações públicas.  

(...) 
§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os 
Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio 
fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, 

abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, 
em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI .  – g.n. 

 

Aduz, pois, a equipe técnica, que “à alegação de que a Lei 

2.772/2015 teria revogado o artigo 3º da Lei 2.430/2012, cabe destacar 

que aquela lei, conforme já exposto aqui, contrariou a Lei Orgânica 

Municipal e a Constituição Federal ao conceder revisão aos vereadores 

com índices que não foram concedidos aos servidores municipais”.  

Neste diapasão, necessário se faz um breve comentário a respeito do 

controle de constitucionalidade pelos Tribunais de Contas.  

Quanto ao tema apreciação da inconstitucionalidade das leis, sabe-se 

que os Tribunais de Contas podem apreciar a constitucionalidade de uma lei, sem, 

contudo, declará-la inconstitucional. 
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A diferença, basicamente, se dá no plano em que se cogita a aplicação da 

norma, se de validade ou de eficácia, isto porque uma lei tem como fundamento 

de validade a Constituição Federal. 

No plano de validade, a norma será inválida se afrontar os termos da CF/88, 

e será válida se for com ela material e formalmente compatível. 

Há que se registrar que no caso de declaração de inconstitucionalidade, há 

os legitimados ativos, no caso de controle abstrato ou concentrado, nos termos 

do art. 103 da Carta Maior, podendo a norma ser declarada inconstitucional, 

também, de forma incidental, no caso concreto ou difuso, em julgamento realizado 

por órgão do Poder Judiciário, singular ou colegiado, observando-se a chamada 

cláusula de reserva de Plenário, tal qual previsto no art. 97 da CF/88. 

Sobre o assunto, o Excelso Pretório já se posicionou pela possibilidade de 

os Tribunais de Contas apreciarem a constitucionalidade das leis e atos normativos 

em matéria de sua competência, vejamos: 

STF Súmula nº 347 - O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode 
apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. - g.n. 

 

O fundamento da competência dos Tribunais de Contas está nos artigos 70 

e 71 da Carta Magna, que atribuem ao Tribunal de Contas da União a competência 

para o julgamento da legalidade dos atos, contratos, reformas e pensões, com o 

objetivo de evitar a ocorrência de danos ao erário ou com o objetivo de se aplicar 

sanções, quando efetivamente caracterizada a ocorrência desses danos, ou ainda 

quando caracterizada graves infrações a normas legais. 

Em sendo a CF/88 a Lei Maior, que fundamenta a validade de todas as 

demais leis, a competência dos Tribunais de Contas resta evidenciada. 

Assim, a competência do Tribunal de Contas se efetiva no caso concreto, 

como prejudicial de mérito à decisão pretendida, atingindo não a validade da 

norma, posto que continue a subsistir seus efeitos, mas atingindo sua eficácia, 

portanto, retirando da norma a capacidade de produção de efeitos no caso 

concreto, no lecionar de Roberto Rosas, como transcrito: 

[...] 
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Ao Tribunal de Contas não compete a declaração de inconstitucionalidade de lei, nos 
termos do art. 97, que dá essa competência aos tribunais enumerados no art. 92. Caso o 
ato esteja fundado em lei divergente da Constituição o Tribunal de Contas pode negar-se 

à aplicação porque há que distinguir entre declaração de inconstitucionalidade e não 
aplicação de leis inconstitucionais, pois esta é obrigação de qualquer tribunal ou órgão 
de qualquer dos Poderes do Estado (ROSAS, 2004, p.153). – g.n. 

Conquanto, o controle concentrado de constitucionalidade de lei ou ato 

normativo municipal é de competência, exclusiva do Tribunal de Justiça local, 

assim, neste pormenor, cabendo, a Suprema Corte, tão somente o controle de 

constitucionalidade, pela via difusa. 

Assim, o STF exarou seu entendimento nos termos da ADI 508/MG, 

no seguinte sentido, litteris:   

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO MUNICIPAL, EM FACE 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: CABIMENTO ADMITIDO PELA CONSTITUIÇÃO DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS, QUE ATRIBUI COMPETÊNCIA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA PARA PROCESSÁ-LA E JULGÁ-LA. INADMISSIBILIDADE. 1. O 

ordenamento constitucional brasileiro admite Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade de leis ou atos normativos municipais, em face da 

Constituição estadual, a serem processadas e julgadas, originariamente, pelos 

Tribunais de Justiça dos Estados (artigo 125, parágrafo 2° da C.F.). 2. Não, 

porém, em face da Constituição Federal. 3. Aliás, nem mesmo o Supremo 

Tribunal Federal tem competência para Ações dessa espécie, pois o art. 102, I, 

"a", da C.F. só a prevê para Ações Diretas de Inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo federal ou estadual. Não, assim, municipal. 4. De sorte que o controle 

de constitucionalidade de leis ou atos normativos municipais, diante da 

Constituição Federal, só se faz, no Brasil, pelo sistema difuso , ou seja, no 

julgamento de casos concretos, com eficácia, " inter partes", não "erga omnes". 5. 

Precedentes. 6. Ação Direta julgada procedente, pelo S.T.F., para declarar a 

inconstitucionalidade das expressões "e da Constituição da República" e "em face da 

Constituição da República", constantes do art. 106, alínea "h", e do parágrafo 1° do 

art. 118, todos da Constituição de Minas Gerais, por conferirem ao respectivo Tribunal 

de Justiça competência para o processo e julgamento de A.D.I. de lei ou ato 

normativo municipal, em face da Constituição Federal. 7. Plenário. Decisão unânime.  

– g.n. 

No mesmo sentido decidiu o Tribunal de Justiça do Espírito Santo na 

análise da ADI AGR 00041799020148080000, julgado em 08/05/2014. 
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No caso em apreço, denota-se ainda, que o artigo 3º da Lei Municipal nº 

2430/2012 foi revogado pelo artigo 1º da Lei Municipal 2772/2015, conforme 

supramencionado, contrariando a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal 

ao conceder revisão aos vereadores com índices que não foram concedidos 

aos servidores municipais. 

Verifica-se, ainda do disposto no art. 3º revogado, que os subsídios 

mensais dos edis, para a legislatura 2013-2016, fixados em R$ 3.645,89, 

seriam reajustados na mesma data e nos mesmos índices estabelecidos 

para os servidores municipais. 

Entretanto, com a revogação, como antes afirmado, os edis passaram 

a ter o subsídio mensal fixado na Lei Municipal nº 2.430/2012, a revisão geral 

anual, atrelada ao índice financeiro “INPCA-IBGE”, no período de 2013-

2014, foi fixado em 12,32%.  

Assim, a área técnica verificou que da análise da ficha financeira dos 

Vereadores, referente ao exercício de 2015 (FICPAG), os Edis tiveram seus 

subsídios aumentados para R$ 4.095,00, a partir de 01/01/2015, em 12,32%, 

tendo como referência os exercícios de 2013 e 2014. 

Contudo, denota-se que o referido aumento dos subsídios, no 

percentual de 12,32%, se deu com base na Lei Municipal 2772/15, de 

iniciativa da Mesa Diretora da Câmara Municipal de João Neiva, 

dispondo sobre a concessão de revisão geral nos subsídios dos agentes 

políticos do Poder Legislativo. 

Sobre o assunto, revisão geral anual de remuneração dos servidores 

públicos e o subsídio, o art. 37, X e art. 39, § 4ª da Constituição Federal, dispõem 

litteris: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  

[...] 
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X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 

somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa 
privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e 
sem distinção de índices; 

_________________________________________________________________________ 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios insti tuirão conselho de 
política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados 

pelos respectivos Poderes. 

[...] 

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os 

Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio 
fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, 
abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, 

em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.  – g.n 

 

A respeito da iniciativa na criação de lei para o aumento da remuneração, o 

art. 61 da Constituição Federal, assim dispõe, verbis: 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou 
Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao 
Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao 

Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição. 

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 

II - disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou  

aumento de sua remuneração; - g.n 

 

A respeito da revisão geral anual, verifica-se que a jurisprudência oscilou 

acerca da competência de iniciativa de lei que vise a revisão geral anual dos 

servidores, vez que, recentemente, foram proferidas decisões divergindo do 

posicionamento tradicional desta Corte de Contas, admitindo-se a possibilidade da 

iniciativa do Legislativo Municipal para a concessão da revisão geral aos seus 

servidores e membros, conforme decisão do Tribunal de Contas de Minas Gerais, 

nos termos da Consulta 811.256, e o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, nos 

termos do Parecer 12/2011, adotaram o posicionamento no sentido de 

privilegiar o princípio da Separação de Poderes, considerando legal a 
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possibilidade de que cada poder tenha a iniciativa própria para a propositura 

de projeto de lei, objetivando a revisão geral anual de seus servidores. 

  Sobre o assunto, este Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do Voto do 

Eminente Conselheiro Sérgio Aboudib, no Parecer Consulta exarado no Processo 

TC 4810/2016, de 13/06/2017, assim decidiu, verbis:  

EMENTA: 

1) A COMPETÊNCIA PRIVATIVA PARA PROPOR PROJETO DE LEI QUE PREVEJA A 
REVISÃO GERAL ANUAL PARA TODOS OS AGENTES PÚBLICOS, ESTEJAM ESTES 
ALOCADOS AOS QUADROS DO PODER EXECUTIVO, DO PODER JUDICIÁRIO OU DO 

PODER LEGISLATIVO, E, INCLUSIVE, DE SEUS AGENTES POLÍTICOS, PERTENCE 
AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DE CADA UM DOS ENTES FEDERATIVOS , 
DEVENDO ESTA SER REALIZADA SEMPRE NA MESMA DATA E SEM DISTINÇÃO DE 

ÍNDICES, AINDA QUE OS  DEMAIS PODERES (LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO) TENHAM 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS – 2) NÃO É 
POSSÍVEL A CONCESSÃO DE REVISÃO GERAL ANUAL  AO FUNCIONALISMO DO 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DE MANEIRA INDEPENDENTE DOS DEMAIS 
PODERES, AINDA QUE O PODER EXECUTIVO SEJA OMISSO E NÃO ENCAMINHE 
PROJETODE LEI DISPONDO ACERCA DA REVISÃO GERAL ANUAL – 3) DO MESMO 

MODO, ENTENDE-SE NÃO SER POSSÍVEL A CONCESSÃO DE REVISÃO GERAL 
ANUAL AOS VEREADORES, DE MANEIRA INDEPENDENTE, E EM DATA DIVERSA DOS 
DEMAIS AGENTES PÚBLICOS, DEVENDO A INICIATIVA PRIVATIVA PARA TAL 

PROJETO DE LEI DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DE CADA ENTE FEDERATIVO.  
 

[...] 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Estudo Técnico de Jurisprudência demonstrou 
que está corte não consolidou um entendimento acerca do assunto, porém 
demonstrou que o entendimento mais recente em sede de Parecer em Consulta (TC 

010/2007) vai ao encontro ao posicionamento exarado pela área técnica e pelo 
Ministério Público de Contas, bem como demonstrou que este é o entendimento do 
Supremo Tribunal Federal. 

O Parecer Consulta TC 010/2007 dispõe que a competência para propor projeto de lei que 
preveja a revisão geral anual é exclusiva do chefe do Poder Executivo, destacando as 
decisões do STF nas ADIN 2061-DF e ADIN 2498-ES. 

[...] 

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, conforme demonstrado pela área técnica e pelo 
Ministério Público de Contas, vem consolidando o entendimento de que a competência para 

propor projeto de lei que preveja a revisão geral anual é exclusiva do chefe do Poder 
Executivo. 

[...] 

a) A competência privativa para propor projeto de lei que preveja a revisão geral anual 
para todos os agentes públicos estejam estes alocados aos quadros do Poder 
Executivo, do Poder Judiciário ou do Poder Legislativo, e, inclusive, de seus agentes 

políticos, pertence ao chefe do Poder Executivo  de  cada um dos entes federativos, 
devendo esta ser realizada sempre na mesma data e sem distinção de índices, ainda que 
os demais poderes (Legislativo e Judiciário) tenham estrutura organizacional e plano de 

cargos e salários; 
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b) Não é possível a concessão de revisão geral anual ao funcionalismo do Poder Legislativo 

Municipal, de maneira independente dos demais poderes, ainda que o Poder Executivo seja 
omisso e não encaminhe projeto de lei dispondo acerca da revisão geral anual; 

c) Do mesmo modo, entende-se não ser possível a concessão de revisão geral anual 

aos vereadores, de maneira independente, e em data diversa dos demais agentes 
públicos, devendo a iniciativa privativa para tal projeto de lei do chefe do Poder 
Executivo de cada ente federativo. – g.n 

 

Deste modo, amparado na jurisprudência desta Corte de Contas, restou 

firmado o entendimento de que a elaboração de lei que visa a revisão geral 

anual é de competência exclusiva do chefe do poder executivo. 

Portanto, a lei municipal em comento que teve iniciativa perante a mesa da 

Câmara Municipal de João Neiva, sofre de vício formal, posto que usurpa a 

competência exclusiva do chefe do poder executivo.    

Contudo, na época da edição daquela norma, a matéria ainda se mostrava 

controversa, inclusive, no âmbito desta Corte de Contas até o julgamento do 

Parecer Consulta TC-013/2017, segundo demonstraram os estudos de 

jurisprudência, este Egrégio Tribunal de Contas não havia consolidado um 

entendimento acerca do assunto. 

Por estas razões, entendo que apesar da elaboração da norma em comento 

padecer de vício de forma, relativo à inicitiva, e, portanto em afronta aos dispositivos 

constitucionais supracitados, o reconhecimento de inconstitucionalidade das leis 

municipais demanda, no caso, modulação de seus efeitos em razão do primado 

da segurança jurídica.     

Posto isto, não resta outra alternativa senão o reconhecimento de que o 

dispositivo da norma em comento ofende o texto Constitucional previsto no art. 37, 

X; art. 39, §4º e art. 61, §1º, II, “a” todos da Constituição Federal, razão pela qual 

acompanho parcialmente o entendimento da área técnica e do Ministério Público 

Especial de Contas  para  NEGAR EXEQUIBILIDADE ao art. 1º da Lei Municipal 

2772/2015, contudo, deve haver modulação de seus efeitos (ex nunc), a partir 

da vigência do PARECER/CONSULTA TC-013/2017 – PLENÁRIO, na forma do 

art. 27 da Lei Federal 9.868/1999. 

3.  DO DISPOSITIVO: 
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Ante o exposto, acompanhando parcialmente o posicionamento da área 

técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o 

Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.  

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as 

razões acima expostas: 

1.     RESOLVER o incidente de inconstitucionalidade suscitado, nos termos 

do art. 176, parágrafo único da LC 621/2012 e art. 337 da Resolução TC 261/2013, 

NEGANDO EXEQUIBILIDADE ao art. 1º da Lei Municipal 2772/2015, por configurar 

transgressão às regras contidas nos artigos 37, X; 39, § 4º e 61, §1º, II, “a” todos da 

Constituição Federal, devendo haver, contudo, modulação de seus efeitos, a 

partir da vigência do PARECER/CONSULTA TC-013/2017 – PLENÁRIO, conforme 

razões expendidas no item 2. desta decisão. 

MARCO ANTONIO DA SILVA 

RELATOR 

 

VOTO DESEMPATE DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB 

FERREIRA PINTO: 

Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de João Neiva, 

referente ao exercício e 2015, sob responsabilidade do Sr. Elio Campagnaro.  

Manifestou-se a área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva 

01516/2017-2 pela irregularidade das contas, em razão da manutenção da 

irregularidade constante do item 5.2.1 do RT 351/2016, bem como no sentido de que 

seja determinado aos responsáveis o ressarcimento dos valores de recomendação.  

Ato contínuo, manifestou-se o Ministério Público de Contas, na lavra do Doutro 

Procurador Luciano Vieira, em consonância com o entendimento técnico, 

acrescentando a necessidade de aplicação de multa pecuniária, bem como a 

expedição de recomendação.  
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Foi proferido voto do Conselheiro Relator acompanhando parcialmente o 

posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público, votando no sentido de 

resolver o incidente de inconstitucionalidade, negando exequibilidade ao artigo 1° da 

Lei Municipal 2772/2015, por configurar transgressão às regras contidas nos artigos 

37, inciso X, 39 § 4º, e 61 § 1º, inciso II, alínea “a”, da CF/1988, devendo haver, 

contudo, modulação de seus efeitos (ex nunc), a partir da vigência do 

Parecer/Consulta TC 013/2017 – Plenário. 

Em sede de PARECER VISTA, manifestou o Douto Procurador Luciano Vieira, no 

Parecer 02433/2018, no sentido de negar a exequibilidade do artigo 1º da Lei 

Municipal n° 2.772/2015, com efeitos ex tunc, em razão de evidente afronta aos 

artigos 37, inciso X, 39 § 4º, e 61 § 1º, inciso II, alínea “a”, da CF/1988. 

Tendo em vista o empate ocorrido na 20° Sessão Plenária dessa Corte, sendo o 

Relator acompanhado pelo Conselheiro Sergio Manoel Nader Borges e o Ministério 

Público pelos Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo e Domingos 

Augusto Taufner, DECIDO, por força do artigo 20, inciso XVIII, do Regimento Interno 

desta Corte, nos seguintes termos: 

No ponto de vista da formalidade assiste razão o Relator em dizer que os efeitos 

devem ser modulados a partir do Parecer Consulta TC 013/2017 - Plenário, se 

tratando da análise do vício de inciativa. 

Observando os limites constitucionais, o artigo 29, A, da Constituição Federal 

estabelece que, para municípios com população até 100 mil habitantes, o total da 

despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores, não 

poderá ultrapassar 7% do somatório da receita tributário e das transferências 

previstas no § 5o, do art. 153, e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizadas no 

exercício anterior. 

De acordo com o Relatório Técnico 00351/2016, o valor das despesas do Poder 

Legislativo Municipal corresponde a 5,37 % da base de cálculo estando, portanto, de 

acordo com a Constituição Federal. 
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Neste sentido, entendo que, caso houvesse ultrapassado os limites constitucionais, 

deveria ser aplicado o efeito ex tunc, devendo os responsáveis ressarcir o município 

no percentual majorado pela Constituição Federal. 

  

Sendo assim, conforme preconiza o artigo 87, §1° do Regimento Interno, 

ACOMPANHO o voto do Relator, Conselheiro Marco Antônio da Silva e decido pelo 

efeito ex nunc.  

 

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, DECIDO no 

sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de deliberação. ACÓRDÃO: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM os conselheiros do 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante 

as razões expostas pelo relator: 

1.     RESOLVER o incidente de inconstitucionalidade suscitado, nos termos 

do art. 176, parágrafo único da LC 621/2012 e art. 337 da Resolução TC 261/2013,  

NEGANDO EXEQUIBILIDADE ao art. 1º da Lei Municipal 2772/2015, por configurar 

transgressão às regras contidas nos artigos 37, X; 39, § 4º e 61, §1º, II, “a” todos da 

Constituição Federal, devendo haver, contudo, modulação de seus efeitos, a 

partir da vigência do PARECER/CONSULTA TC-013/2017 – PLENÁRIO, conforme 

razões expendidas no voto do Eminente Relator. 

Sergio Aboudib Ferreira Pinto  

PRESIDENTE  

 

1. ACÓRDÃO: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os conselheiros do Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as 

razões expostas pelo relator: 

1.1. RESOLVER o incidente de inconstitucionalidade suscitado, nos termos do 

art. 176, parágrafo único da LC 621/2012 e art. 337 da Resolução TC 261/2013,  
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NEGANDO EXEQUIBILIDADE ao art. 1º da Lei Municipal 2772/2015, por configurar 

transgressão às regras contidas nos artigos 37, X; 39, § 4º e 61, §1º, II, “a” todos da 

Constituição Federal, devendo haver, contudo, modulação de seus efeitos, a 

partir da vigência do PARECER/CONSULTA TC-013/2017 – PLENÁRIO, conforme 

razões expendidas no voto do Eminente Relator, formando-se prejulgado. 

2. Por maioria, pelo voto-desempate da presidência, que acompanhou o voto do 

relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Parcialmente vencidos 

os conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo e Domingos Augusto Taufner, 

que acompanharam o parecer ministerial, pela negativa de exequibilidade com 

efeitos ex tunc. 

3. Data da Sessão: 03/07/2018 - 21ª Sessão Ordinária do Plenário. 

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente) e Domingos Augusto 

Taufner. 

4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (em substituição - relator), 

João Luiz Cotta Lovatti (em substituição) e Márcia Jaccoud Freitas (convocada). 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

Presidente 

 

CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Relator 

 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER  
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CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI 

Em substituição 

 

 CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS  

Convocada  

 

Fui presente: 

LUCIANO VIEIRA 

Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas 

 

Lido na sessão do dia: 04/09/2018 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

 Secretário-geral das sessões 
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