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VOTO VISTA 

 

Versam os autos sobre consulta formulada a este Tribunal de Contas pelos 

Vereadores da Câmara Municipal de Betânia do Piauí, na qual suscita, em tese, 

questionamentos acerca da fixação do subsídio dos vereadores, bem como a 

respeito da possibilidade da revisão geral anual prevista na Constituição Federal, 

tendo em vista não ter havido aprovação de ato normativo em 2016 para vigorar 

para a legislatura 2017/2020. 

Na Sessão Plenária do dia 19 de abril de 2018, pedi vista do presente 

processo, conforme previsão do art. 107 da Resolução TCE nº 13/11 - Regimento 

Interno desta Corte de Contas, após ser proferido o voto do Relator, que apresentou 

a seguinte proposta de decisão: 

Diante do exposto, voto pelo conhecimento da consulta e, no mérito, 

respondo da seguinte forma: 

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 
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em vigência no 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). 

O pedido de vista dos autos objetivou uma melhor avaliação acerca do 

instrumento normativo a ser utilizado na fixação do subsídio dos Vereadores, bem 

como em eventual revisão anual desses subsídios como forma de repor as perdas 

inflacionárias, por índice oficial. 

Oportuno destacar que o tema relacionado à forma de fixação dos 

agentes políticos tem sido objeto de controvérsias, tanto no âmbito doutrinário, como 

jurisprudencial, notadamente em virtude da existência de dois dispositivos 

constitucionais voltados ao subsídio dos agentes políticos. Enquanto o art. 29, V, 

CF, determina que a forma de fixação da remuneração dos membros do Poder 

Executivo Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários) se dê por meio de lei de 

iniciativa da Câmara Municipal, o art. 29, VI, suprimiu tal exigência do instrumento 

legal para a fixação do subsídio dos Vereadores. 

Para uma melhor compreensão do assunto, convém esclarecer que a 

Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, ao tratar sobre o subsídio dos 
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vereadores, havia definido que a forma de fixação seria por meio de lei de iniciativa 

da própria Câmara Municipal. 

A discussão passou a existir após a aprovação da Emenda Constitucional 

nº 25/2000, com vigência a partir de janeiro de 2001 que, dentre outras inovações 

alterou a redação do aludido inciso VI do art. 29, suprimindo a exigência de lei para 

fixação do subsídio dos edis, passando a dispor: 

VI – o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas 

Câmaras Municipais em cada legislatura para a subseqüente, 

observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios 

estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos:  

– grifo nosso. 

Por conseguinte, não há questionamentos acerca da legitimidade para 

fixação dos subsídios dos membros do Poder Legislativo Municipal, posto que a 

própria Constituição estabelece que a competência é exclusiva da Câmara, sendo 

que reiteradamente o Supremo Tribunal Federal  tem confirmado tal competência. 

Contudo, por não ter restado expresso no texto constitucional – com a 

vigência da EC nº 25/2000 – a espécie normativa a ser aplicada no momento da 

fixação dos subsídios dos membros do Legislativo Municipal, passou a ser defendido 

que o instrumento normativo a ser produzido para tal fim seria o Decreto Legislativo 

ou a Resolução, já que tal ato constitui competência exclusiva da Casa Legislativa, 

não dependendo o ato normativo de sanção ou veto do Poder Executivo. 

Nesse sentido, em que pese a norma contida no art. 37, inciso X da CF 

dispor que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º 

do art. 39 (agentes políticos) somente poderão ser alterados ou fixados por lei 

específica, há o entendimento de que tal determinação comporta exceção no que 

tange à fixação dos subsídios dos vereadores, pelas razões já expostas.     

Isso posto, comungo, nesse ponto, com o posicionamento do relator do 

processo, no sentido da possibilidade de fixação dos subsídios dos vereadores 

mediante Resolução, tendo em vista tratar-se de competência exclusiva da Câmara 

Municipal. 



                                                                                                                  
 rar  

Gabinete Conselheira Waltânia Alvarenga 

PROCESSO Nº TC/025873/2017 

 

4 

____________________________________________________________________________________  

Consulta – Câmara Municipal de Betânia do Piauí 

Estado do Piauí 

Tribunal de Contas 

Outra questão suscitada na consulta e não menos polêmica, diz respeito 

à espécie normativa a ser aplicada na concessão da revisão geral anual aos 

vereadores. 

A situação deve ser  analisada a teor da norma inserta no art. 37, inciso X 

da Constituição Federal, que assim dispõe acerca da revisão anual dos salários e 

dos subsídios: 

Art. 37 (...) 

X — a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata § 4º 

do art. art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, 

observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão 

geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices (grifos 

acrescidos).  

Como visto, a Revisão Geral Anual é um direito assegurado 

constitucionalmente a todos os servidores públicos e agentes políticos, incluindo os 

vereadores, objetivando recompor as perdas inflacionárias a cada exercício.  

Importante frisar que a Revisão Geral Anual não se confunde com 

aumento salarial. Tal direito implica tão-somente a reposição do poder aquisitivo, 

com a manutenção do valor inicial da remuneração ou do subsídio, ou seja, 

representa simplesmente a atualização monetária dos valores percebidos, conforme 

bem assenta a decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio, Relator da ADI 

3459/RS, verbis: 

Revisão geral distingue-se de aumento. Revisão geral implica simples 

manutenção do equilíbrio da equação inicial, afastando-se a perda sofrida 

por agentes públicos e servidores em virtude da inflação. Revisão geral, e 

o texto da Lei Fundamental a quer, repita-se, anual, sempre na mesma 

data e sem distinção de índices – não resulta em acréscimo, mas na 

atualização monetária, de modo a eliminar os efeitos da inflação e com 

isso repor o poder aquisitivo da parcela percebida (Ministro Marco Aurélio, 

na condição de Relator da ADI 3459/RS, 21-5-2007). 

Percebe-se assim, que a Revisão Anual, além de se destinar meramente 

à reposição do valor da remuneração dos salários e dos subsídios, pressupõe que 

seja geral, alcançando a todos os servidores do município e agentes políticos, 

indistintamente, com aplicação do mesmo índice.   
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Em relação ao instrumento legal apropriado para se proceder à revisão 

anual, entendo que deve ocorrer por meio de lei específica, consoante o 

estabelecido no dispositivo acima transcrito, tendo em conta que a revisão não seria 

apenas em relação ao subsídio dos vereadores, mas a todo o conjunto de 

servidores. 

Nesse ponto, verifico residir a distinção entre a possibilidade de fixação 

dos subsídios dos vereadores mediante Resolução  e a Revisão Geral Anual exigir 

lei no sentido estrito: é que no caso da revisão a medida alcança todos os servidores 

do município, e não apenas os vereadores, dependendo a norma a ser editada de 

sanção ou do veto do Poder Executivo. 

Outro aspecto relacionado à revisão geral diz respeito à competência de 

iniciativa da lei que dispuser sobre o assunto. Ao se realizar pesquisa acerca do 

tema, verifica-se a existência de divergência jurisprudencial. A tese da competência 

privativa do chefe do Poder Executivo para a iniciativa de lei que concede revisão 

geral anual da remuneração dos agentes públicos prevaleceu, por exemplo, nas 

Consultas n º 645.198/2001 e nº 681.414/2003 do Tribunal de Contas de Minas 

Gerais. 

Para ilustrar o posicionamento adotado nas referidas decisões, segue 

trecho do voto do Relator: 

“Essa dúvida foi respondida no tópico anterior quando tivemos 

oportunidade de transcrever parte da decisão proferida pelo Supremo 

Tribunal Federal na ADI 2.504, de Minas Gerais, onde ficou assentado que 

é da atribuição privativa do chefe do Executivo federal, estadual ou 

municipal desencadear a proposição legislativa da discutida revisão geral 

anual. 

De modo que, ao insculpir, no art. 37, X, da Lei Magna, o comando 

‘observada a iniciativa privativa em cada caso’, o nosso legislador 

legitimou o Presidente da República, o Governador de Estado e o 

Prefeito Municipal como titulares exclusivos da iniciativa da 

específica lei prevista no referido dispositivo constitucional”.  

Posteriormente, contudo, a mesma Corte de Contas mudou seu 

posicionamento, conforme se depreende nas respostas às Consultas nº 

811.256/2010, 772.606/2011 e 858.052/2011, em que ficou consignado que “a 
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revisão geral anual deve respeitar a iniciativa privativa de legislar para cada caso”, 

ficando assinalado nesta última que: 

“A revisão de remuneração ou subsídio não se confunde com sua fixação 

ou alteração, devendo ser observada em cada entidade política (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) a iniciativa privativa de cada 

Poder ou Órgão Constitucional (Executivo, Judiciário, Legislativo, 

Ministério Público e Tribunal de Contas)”. (grifo nosso) 

O Tribunal de Contas de Rio Grande do SUL, na análise da Consulta 

40020200/10-1, ponderou nessa mesma linha, conforme abaixo: 

“Na trilha desta argumentação, decorrente de mais minudente estudo, é de 

se enfatizar a necessidade de aclarar a orientação fixada por esta Corte, 

quando da aprovação do Parecer nº 14/2002, para afirmar-se que o 

projeto da lei que trata da “revisão geral anual” referida no inc. X da 

Constituição Federal deve respeitar a iniciativa de cada Poder ou 

órgão, em cada caso, não sendo exclusiva do Chefe do Poder 

Executivo. Cabe, novamente, esclarecer que, quando da elaboração do 

referido parecer, a matéria aqui enfocada não mereceu abordagem 

específica, porque não consistia em tema nuclear daquela Consulta”. 

Esse mesmo entendimento, tanto em relação à necessidade de lei 

específica para a revisão, quanto ao aspecto da competência de iniciativa da lei, tem 

apresentado o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: 

“3.1.1. Revisão Geral Anual – RGA 

Essa revisão estará sempre precedida de lei específica, estabelecendo 

o índice econômico para a recomposição do valor real de subsídios e 

salários, nisso alcançando, indistintamente, servidores e agentes políticos 

(condição de generalidade). Muito embora a Lei Maior apresente, no caso, 

a expressão “iniciativa privativa” e esta Corte, nesses termos 

constitucionais, acolha a dicção de que a lei pode ser de iniciativa de 

cada Poder do Município, vale ilustrar que o Supremo Tribunal Federal, 

na ADIN n. 2.726-3, entende que tal instrumento deve ser iniciado pelo 

Chefe do Executivo”. (Manual Básico de Remuneração dos Agentes 

Políticos Municipais, fl. 14). 

Assim, observado tais entendimentos tem-se que, no âmbito dos 

municípios, ao prefeito compete encaminhar projeto de lei para proceder à Revisão 
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Geral Anual dos vencimentos dos agentes públicos do Poder Executivo, enquanto à 

Câmara Municipal, é atribuída a iniciativa legislativa em matéria da recomposição  da 

remuneração de seus integrantes e servidores, desde que observado o mesmo 

índice. 

Logo, em razão do comando contido no aludido inciso X do art. 37, não se 

mostraria constitucional a concessão de Revisão Geral Anual apenas para os 

vereadores para recomposição inflacionária, ou que a revisão ocorra em percentual 

diferente do concedido aos demais servidores do município, tendo em vista a 

necessidade de observância da unicidade de índices, a contemporaneidade e a 

generalidade. 

Ademais, consoante entendimento jurisprudencial do STF, a Revisão 

Geral Anual está condicionada à viabilidade orçamentária e financeira da 

municipalidade e, por conseguinte, do próprio Poder Legislativo, que possui limites 

remuneratórios estabelecidos nos artigos 29 e 29-A da Constituição Federal, bem 

como na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Dessa forma, diante do exposto e analisado, divirjo respeitosamente do 

Conselheiro Substituto Jaylson Fabianh Lopes Campelo, 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.  

É como voto. 

 

Teresina (PI), 17 de maio de 2018. 

 

(assinado digitalmente) 
Cons. Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga 
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