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ACÓRDÃO Nº. 972/2018 
 

 

PROCESSO TC/025873/2017 

DECISÃO Nº. 660/2018 

ASSUNTO: CONSULTA – CÂMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ 

CONSULENTES: VEREADOR ANDRÉ RODRIGUES E OUTROS  

OBJETO: DÚVIDAS QUANTO À FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES. 

RELATOR: JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO 

PROCURADORA: RAÏSSA MARIA REZENDE DE DEUS BARBOSA 

 

 
EMENTA: DESPESA. RECOMPOSIÇÃO DE 

SUBSÍDIOS PO RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE 

1. A Constituição Federal não fixa o instrumento legislativo 

para a fixação do subsídio dos Vereadores, portanto, não se 

afigura lógico e razoável que não seja exigida lei para a 

fixação dos subsídios, mas o seja para a recomposição da 

mesma. Resta incompatível exigir-se lei para alterar valores 

instituídos por Resolução. Assim, é possível que se faça a 

recomposição de subsídios por Resolução. 

 

 
SUMÁRIO: CONSULTA – CÂMARA MUNICIPAL DE 

BETÂNIA DO PIAUÍ. Pelo conhecimento da presente 

consulta. Decisão unânime. No mérito, para respondê-la nos 

termos do voto do Relator. Decisão por maioria. 

 

 

 

 Retornam os autos ao Plenário para a colheita do voto do Cons. Abelardo Pio 

Vilanova e Silva, nos termos da Decisão Nº 598/18 (peça nº 18). Colhido o voto remanescente, e 

computado aos demais já proferidos, conforme decisão retrocitada, foi concluída a apreciação da 

presente Consulta, nos termos seguintes:  

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, considerando a informação da CRJ 

(peça nº 4), o parecer da II Divisão Técnica/DFAM (peça nº 5), o parecer do Ministério Público de 

Contas (peça nº 8), e o mais que dos autos consta, decidiu o Plenário, à unanimidade, divergindo 

do parecer ministerial, conhecer da presente Consulta, e no mérito, por maioria, respondê-la, em 

consonância parcial com o parecer ministerial, em conformidade e pelos fundamentos expostos no 

voto do Relator (peça nº 13), nos termos seguintes: 1) Não é necessário elaborar lei nova 

determinando “repristinação” da lei anterior. O subsídio a vigorar na legislatura 2017/2020 deve 

ter o mesmo valor daquele pago no mês de dezembro/2016 aos vereadores municipais, para que 

não haja descumprimento ao princípio da anterioridade. Especial destaque para este ponto: o 

subsídio a ser aplicado deve ser aquele referente ao mês de dezembro/2016 (R$ 2.157,00), e não o 

valor total de R$ 3.500,00 (constante da Lei nº 15/2012); 2) Como basta Resolução para fixação do 

subsídio dos vereadores, pelo princípio da simetria das formas, bastaria uma Resolução para dispor 

que o subsídio adotado para a atual legislatura permanecerá o mesmo subsídio em vigência no 
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município, pago em dezembro de 2016, para que não haja descumprimento ao princípio da 

anterioridade; 3) Para a revisão geral anual do subsídio dos vereadores, não é necessária a edição 

de lei específica, uma vez não ser necessária lei para a fixação. Portanto, pode ser feita a 

recomposição via Resolução; 4) Entende-se que é inadmissível disposição que preveja reajuste, 

concedendo ganho real, ou seja, acima da inflação. Admite-se apenas a recomposição dos 

subsídios, isto é, atualização/correção monetária por índice inflacionário oficial. O reajuste do 

subsídio na legislatura atual não deve se basear no teto estabelecido por norma que fixou o valor 

dos subsídios na legislatura anterior (R$ 3.500,00 – Lei nº 15/2012), mas sim no valor 

efetivamente pago aos Vereadores no mês de dezembro de 2016 (R$ 2.157,00). Assim, a 

recomposição das perdas inflacionárias deve retroagir ao início da legislatura (01/01/2017), mas a 

diferença entre o subsídio de dezembro/2016 (R$ 2.157,00) e o subsídio máximo de R$ 3.500,00 

(constante da Lei nº 15/2012) não pode ser objeto de retroação. Destaque-se que a revisão geral 

anual deve se dar sem distinção de índices, abrangendo de forma igual os vereadores e os demais 

servidores do Legislativo municipal (art. 37, inciso X, da CF). Vencida parcialmente a Consª. 

Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga, que divergiu do voto do Relator apenas no 

ponto relativamente à norma legal a ser utilizada para concessão da Revisão Geral Anual dos 

vereadores, por ter entendimento que o instrumento apropriado deve ser a lei em sentido estrito, 

conforme voto-vista juntado aos autos (peça nº 19). 

 Presentes os Cons. Olavo Rebêlo de Carvalho Filho (Presidente), Luciano Nunes Santos, 

Abelardo Pio Vilanova e Silva, Joaquim Kennedy Nogueira Barros, Waltânia Maria Nogueira de 

Sousa Leal Alvarenga, Kleber Dantas Eulálio e os Cons. Substitutos Jackson Nobre Veras, em 

substituição à Consª. Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins (em gozo de férias), Jaylson 

Fabianh Lopes Campelo e Alisson Felipe de Araújo.  

 Representante do Ministério Público de Contas presente: Procurador-Geral Leandro 

Maciel do Nascimento. 

 

Publique-se. Cumpra-se. 

Sessão Plenária Ordinária nº 017, em Teresina, 07 de junho de 2018. 

  

 
(assinado digitalmente) 

Cons. Subst. Jaylson Fabianh Lopes Campelo                                    Relator 
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