
2ª Procuradoria de Contas

Parecer do Ministério Público de Contas 02433/2018-3

Processo: 04062/2016-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Criação: 12/06/2018 17:01
Origem: GAPC - Luciano Vieira - Gabinete do Procurador Luciano Vieira

 
 
Egrégio Tribunal,
Eminentes Conselheiros,
 
 
Veio o feito ao Ministério Público de Contas em razão do pedido de vista aduzido na 16ª Sessão
Ordinária do Plenário, realizada no dia 29/05/2018, com o fito de proceder a uma análise mais acurada
dos termos do voto do Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva[1].
 
Em síntese, trata-se de Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício financeiro de 2015, da Câmara
Municipal de João Neiva, sob a responsabilidade de Elio Campagnaro.
 
Instado a se manifestar,  a  SecexContas,  por  meio da competente Instrução Técnica Conclusiva
01516/2017-2[2], opinou para que as contas fossem julgadas irregulares em razão do pagamento de
subsídios a vereadores em desacordo com a Constituição Federal e com a Lei Municipal n. 2.430/2016,
o que foi  seguido pelo Parquet  de Contas,  com acréscimo de que fossem aplicadas as sanções
previstas nos arts. 134 e 135 da LC n. 621/2012, bem como fosse expedida recomendação[3].
 
Ato  contínuo,  consoante  Decisão  01022/2018-2[4],  foram os  autos  remetidos  ao  Plenário  para
processamento do incidente de inconstitucionalidade.
 
Por  fim,  foi  proferido  voto  pelo  Conselheiro  Relator  no  sentido  de  resolver  o  incidente  de
inconstitucionalidade, negando exequibilidade ao art. 1° da Lei Municipal n. 2.772/2015, devendo haver,
contudo, modulação de seus efeitos a partir da vigência do Parecer Consulta TC 013/2017 – Plenário.
  
Pois bem.
 
O cerne da questão gira em torno da modulação dos efeitos para que a decisão passe a surtir
efeito somente a partir do Parecer Consulta TC 013/2017 – Plenário, nos termos do art. 27 da Lei
n. 9.868/1999. 
 

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de
segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por
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maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela
só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

 
Antes, porém, necessário relembrar que compete ao Tribunal de Contas, nos moldes do art. 1°, inciso
XXXV, da LC n. 621/2012 c/c art. 1°, inciso XXXIV, do RITCEES, negar a aplicação de lei considerada
ilegal ou inconstitucional.
 

LC n. 621/2012:
 
Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do Estado e
dos Municípios, nos termos da Constituição Federal e Estadual e na forma estabelecida nesta Lei
Complementar, compete:

 
[...] XXXV - negar a aplicação de lei ou ato do Poder Público considerado ilegal ou inconstitucional;

 
RITCEES:
 
Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do Estado e
dos  Municípios,  nos  termos  da  Constituição  Federal  e  da  Constituição  Estadual  e  na  forma
estabelecida na sua Lei Orgânica, compete:

 
[...] XXXIV - negar a aplicação de lei ou ato do Poder Público considerado ilegal ou inconstitucional;

 
Desta forma, é cediço que o Tribunal de Contas efetua apenas controle difuso de constitucionalidade,
não podendo declarar a inconstitucionalidade de determinada norma, mas apenas deixar de aplicá-la
quando entender que a mesma é flagrantemente violadora do texto constitucional.
 
Nesta toada, extrai-se do Voto do Conselheiro Relator que a Lei Municipal n. 2.772/2015, que dispôs
sobre a concessão de revisão geral nos subsídios dos agentes políticos, “sofre de vício formal, posto
que usurpa a competência exclusiva do chefe do poder executivo”.
 
Além disso, complementa que:
 

[...] 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 iniciativa, 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. 

 
Data  venia,  denota-se  das  afirmativas  acima  transcritas  a  identif icação,  somente,  da
inconstitucionalidade formal do dispositivo municipal, por vício de iniciativa, olvidando-se de que a
mesma padece também vício material.
 
Nas palavras de Pedro Lenza[5] “o vício material (de conteúdo, substancial ou doutrinário) diz respeito à
“matéria”, ao conteúdo do ato normativo. Assim, aquele ato normativo que afrontar qualquer preceito ou
princípio da Lei Maior deverá ser declarado inconstitucional, por possuir um vício material”.
 
Ademais, fazendo menção à lição de Luís Roberto Barroso, transcreve o sobredito doutrinador que “o
controle material  de constitucionalidade pode ter como parâmetro todas as categorias de normas
constitucionais: de organização, definidoras de direitos e programáticas”.
 
Assim, no caso vertente, observa-se que o regramento municipal é duplamente inconstitucional
por apresentar tanto vício formal como material.
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O vício formal, já vislumbrado no Voto do Relator, decorre da inobservância da competência legislativa
para a elaboração do ato (art. 61, § 1°, inciso II, alínea “a”, da CF/1988).
 
Já o vício material, obliterado pelo Relator, se refere a incompatibilidade da norma municipal (art. 1° da
Lei n. 2.772/2015) com a Constituição Federal (art. 37, inciso X, da CF/1988).
 
Neste sentido, necessário rememorar que, não obstante os servidores do município de João Neiva não
terem  nos  anos  de  2013,  2014  e  2015  o  reajuste  decorrente  de  revisão  geral  anual  de  suas
remunerações ou de seus subsídios e a revisão dos servidores públicos da Câmara Municipal de João
Neiva ser no percentual de 6,40%[6], a Lei Municipal n. 2.772/2015 previu, em seu art. 1°, revisão geral
anual  aos  titulares  de mandato  eletivo  do Poder  Legislativo  Municipal  no  percentual  de  12,32%
referente ao período de 2013 a 2014[7], em expressa afronta, portanto, ao art. 37, inciso X, da Carta
Magna que assim dispõe:
 

Art. 37. [...] 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;

 
Constata-se, assim, que a revisão abrangeu apenas servidores e edis do Poder Legislativo de João
Neiva, e, ainda, com índices diferenciados. 
 
Verifica-se, portanto, às escâncaras, o antagonismo da legislação municipal, em evidente afronta ao art.
37, inciso X, da Constituição Federal, e por simetria ao art. 32, inciso XVI, da Constituição Estadual[8].
 
Na espécie, a modulação dos efeitos da decisão, na forma explanada no Voto do Relator, se referiu
exclusivamente ao vício de inconstitucionalidade formal,  decorrente da suposta controvérsia
existente relativa à competência para legislar a matéria e só sedimentada com o Parecer Consulta TC
013/2017 – Plenário, ainda que vigente, na época dos fatos, o Parecer Consulta TC 10/2007 e a IN TC
n. 26/2010 que tratavam expressamente da questão. Vê-se:
 

PARECER/CONSULTA TC-010/2007
REVISÃO GERAL ANUAL – REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E SUBSÍDIOS DOS
AGENTES  POLÍTICOS  -  ARTIGO  37,  INCISO  X,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  –
COMPETÊNCIA  DO  CHEFE  DO  PODER  EXECUTIVO  A  INICIATIVA  DA  LEI  PARA  A  SUA
CONCESSÃO

 
IN TC n. 26/2010
[...] Art. 2º. Não haverá alteração do subsídio dos Vereadores no curso da legislatura, à exceção da
hipótese de revisão geral anual prevista no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, aplicando-se
aos edis o mesmo índice de reajustamento dos servidores municipais, observada a iniciativa do
Chefe do Poder Executivo para inaugurar o processo legislativo.

 
Destarte, no caso em tela, inexiste razões de segurança jurídica para aplicação da modulação dos
efeitos.
 
No entanto, ainda que existisse, indispensável rememorar que a norma municipal padece também de
vício de inconstitucionalidade material, sem que haja, também neste aspecto, qualquer respaldo para a
aplicação do art. 27 da Lei n. 9.868/1999 e do art. 335, parágrafo único, do RITCEES, por faltar razões
de segurança jurídica ou de excepcional interesse social.
 
Posto isso, o Ministério Público de Contas pugna, na forma dos arts. 176 e 177 da LC n. 621/2012 c/c
art. 332, 333 e 335, parágrafo único, do RITCEES, seja negada a exequibilidade do art. 1° da Lei
Municipal n. 2.772/2015, com efeitos ex tunc, em razão de evidente afronta aos arts. 37, inciso X, 39, §
4°, e 61, § 1°, inciso II, alínea “a”, da CF/1988.
 
Por fim, com fulcro no inciso III[9] do art. 41 da Lei n. 8.625/1993, bem como no parágrafo único[10] do
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art. 53 da Lei Complementar n. 621/2012, reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se
oralmente em sessão de julgamento.
 
Vitória, 12 de junho de 2018.
 
LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral
Ministério Público de Contas
 
[1] Voto do Relator 02253/2018/-5 (fls. 602/615).
[2] Fls. 536/562.
[3] Fls. 566/572.
[4] Fls. 590/597.
[5] In Direito Constitucional Esquematizado, 15ª ed., p. 234.
[6] Lei n. 2.779/2015: Art. 1º - Fica concedida a revisão geral anual da remuneração servidores públicos da Câmara Municipal de João Neiva, atualizando-
se a remuneração de acordo com INPCA-IBGE fixado em 6,40% (seis inteiros  vírgula quarenta por cento), referente ao período de janeiro a dezembro de
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.
[7] 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, 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.
[8] Art. 32. [...] XVI - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 3º do Art. 38, somente poderão ser fixados ou alterados por norma
específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;
[9] Art. 41. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, no exercício de sua função, além de outras previstas na Lei Orgânica: [...] III - ter vista
dos autos após distribuição às Turmas ou Câmaras e intervir nas sessões de julgamento, para sustentação oral ou esclarecimento de matéria de fato;
[10] Art. 53. São partes no processo o responsável e o interessado, que poderão praticar os atos processuais diretamente ou por intermédio de procurador
regularmente constituído. Parágrafo único. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas terá os mesmos poderes e ônus processuais do responsável e do
interessado, observadas, em todos os casos, as prerrogativas asseguradas em lei.
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