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1. RELATÓRIO 

Tratam os autos de consulta formulada pela Câmara Municipal de Currais, 

na qual traz à baila alguns questionamentos referentes à possibilidade do pagamento de 

valores retroativos dos subsídios de vereadores, em virtude da suspensão de liminar que 

impedia o pagamento (peça 2). 

Em síntese, faz os seguintes questionamentos: 

1) Como se operam os efeitos da lei que foi mantida válida por decisão 

judicial, desde a sua promulgação? Ou apenas da decisão que a manteve válida?  

2) E principalmente, sendo a lei, que instituiu o aumento, válida desde a sua 

promulgação, os valores dos subsídios dos vereadores, que tem direito ao aumento na 

forma da Lei, devem ser pagos desde o início da legislatura ou apenas a partir da 

decisão que manteve válida a Lei?  

3) E, por fim, sendo pagos desde o início da Legislatura, se o pagamento do 

retroativo pode ocorrer de forma imediata? 

Após decidir conhecê-la, encaminhei a consulta à Comissão de Regimento e 

Jurisprudência, nos termos do art. 328 do RITCE/PI, a qual informou a ausência de 

prejulgados ou decisão reiterada sobre o tema. 

Encaminhada à DFAM, esta se pronunciou no Relatório à peça 5. O 

Ministério Público de Contas opina pela resposta de acordo com os fundamentos legais 

expostos no parecer técnico.  

  É o relatório. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

A consulta refere-se à possibilidade do pagamento de valores retroativos dos 

subsídios de vereadores, em virtude da suspensão de decisão liminar que impedia o 

pagamento. 

 



 

Gabinete Conselheiro Substituto 

Jaylson Campelo 

 
 

O instituto da Suspensão de Liminar caracteriza-se como um meio de 

suspender decisão judicial, nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, 

no caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, para evitar grave 

lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Referido instituto encontra 

previsão no artigo 4º, da Lei nº 8.437/1992, bem como no §1º da Lei nº 7.347 (Lei que 

disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-

ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico 

e paisagístico e dá outras providências). 

Objetiva o referido instituto sobrestar a execução da liminar concedida, 

paralisando seus efeitos, desobrigando a Administração Pública do cumprimento da 

medida.  

Por sua vez, importante destacar que em razão do princípio da presunção da 

constitucionalidade/legalidade das leis e atos do Poder Público, todo ato normativo 

presume-se constitucional/legal até prova em contrário, motivo pelo qual se caracteriza 

por ser iuris tantum.  

Considerando a suspensão de liminar concedida e caso não seja realizada 

uma análise em cognição exauriente quanto à legalidade/constitucionalidade da norma, 

conclui-se que ela é válida ab initio.  

Em relação à possibilidade do pagamento retroativo, devemos ressaltar que 

existem diversos princípios vitais para a garantia a preservação do erário, dentre eles, 

destaca-se o princípio da razoabilidade, que consiste na prudência e moderação na 

tomada de decisões, levando em consideração a relação de proporcionalidade entre os 

meios empregados e a finalidade a ser alcançada, bem como as circunstâncias que 

envolvem a prática do ato.  

Em síntese, havendo a suspensão de determinado pagamento em razão de 

uma medida judicial, uma vez decaindo a medida, volta-se à situação anterior à mesma, 

pelo que resta cabível o pagamento respectivo. O pagamento retroativo é adequado, 

porquanto a queda da medida implica no restabelecimento da situação. 

Quanto ao prazo e à forma desse pagamento, prendem-se os mesmos à 

esfera discricionária do gestor, que certamente deverá observar várias variáveis, tais 

como a disponibilidade financeira.  

 

3.CONCLUSÃO 

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

respondo, nos termos do Relatório Técnico, da seguinte forma: 
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1) Considerando o §1º da Lei nº 7.347, bem como a presunção de 

constitucionalidade/legalidade que gozam as leis e atos do Poder Público, entende-se 

que a lei é válida ab initio;   

2) Caso haja a suspensão de medida liminar concedida, bem como não tenha sido 

realizada uma análise em cognição exauriente quanto à legalidade/constitucionalidade 

da norma, conclui-se que ela é válida ab initio, de modo que os vereadores possuem 

direito ao pagamento desde o início da legislatura;  

3) Quanto ao pagamento retroativo, uma vez decido pelo gestor realiza-lo, deve ser feito 

conforme a disponibilidade financeira do município, utilizando da razoabilidade, 

prezando sempre pelo não comprometimento de suas atividades essenciais, podendo ser 

realizado através de parcelamento. 

  

Teresina, 10 de maio de 2018.  

 

(assinado digitalmente) 

Jaylson Fabianh Lopes Campelo 

Relator 
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