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ACÓRDÃO Nº 1.189/18 

 

PROCESSO: TC 011147/2018 

DECISÃO: 804/18 

ASSUNTO: Consulta – Câmara Municipal de Campo Maior - PI  

INTERESSADO(S): Fernando Andrade de Sousa – Presidente  

OBJETO: Possibilidade de legalidade de pagamento de décimo terceiro salário aos 

vereadores no exercício de 2018. 

RELATOR: Abelardo Pio Vilanova e Silva 

PROCURADOR (A): Plínio Valente Ramos Neto 

 
EMENTA. PAGAMENTO DE DÉCIMO 

TERCEIRO SALÁRIO A VEREADORES. 

CONSONÂNCIA COM JULGADO RE 650898, 

STF. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS 

LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. 

POSSIBILIDADE. 

 

1. É possível que a Câmara Municipal fixe 

décimo terceiro salário aos vereadores com base na 

decisão do Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do RE 650898, pois não há violação ao 

art. 39,§ 4° da CF; 

2. A instituição de tal direito não deve ser 

imposta a legislatura em curso, pois deve ser  

observado  o princípio da anterioridade (art. 29, 

VI, CF), a realidade financeira do Município, os 

limites remuneratórios previstos na Constituição 

Federal (art. 29, VI e VII e art. 29 – A,§1°) e a 

LRF (art. 16,17 e 20, inciso III, “a”). 

 

SUMÁRIO: Consulta. Décimo Terceiro Salário a 

Vereadores. Possibilidade e observância aos 

requisitos legais e constitucionais. 

 

 
 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, considerando a informação da CRJ (peça nº 

4), o parecer do Ministério Público de Contas (peça nº 8), e o mais que dos autos consta, 

decidiu o Plenário, à unanimidade, consoante o parecer ministerial, conhecer da presente 

Consulta, e no mérito, respondê-la, em conformidade e pelos fundamentos expostos no voto 

do Relator (peça nº 9), nos termos seguintes: a) possibilidade de a Câmara Municipal fixar 

décimo terceiro salário aos vereadores, levando em consideração a decisão do Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do RE 650898, firmando entendimento no sentido de que o 

pagamento dos aludidos direitos aos agentes políticos não viola a norma contida no art. 39, § 

4º da CF;  b) impossibilidade de se instituir tais direitos na legislatura em curso, uma vez que 

a lei formal regulamentadora do pagamento do décimo terceiro e terço de férias dos 

Vereadores deverá observar o princípio da anterioridade, consoante expressa previsão do 
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inciso VI do art. 29 da CF, que determina que o subsídio do atual detentor do cargo de 

vereador deve ser fixado na legislatura anterior; Ademais, no ano em que houver eleições 

municipais, a instituição do 13º salário e do terço de férias aos Edis deve ocorrer em data 

anterior à realização das eleições municipais; c) observância, quando da edição da Lei 

Municipal que instituir o 13º salário aos Vereadores, à realidade financeira do Município e 

aos limites remuneratórios estabelecidos na Constituição Federal (art. 29, incisos VI e VII, e 

art. 29-A, § 1º) a Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente, seus artigos 16, 17 e 20, 

inciso III, “a”. Cabe destacar que a criação da despesa deve constar da Lei de Diretrizes 

Orçamentária e da Lei Orçamentária Anual do Município.  

 

Presentes os Cons. Olavo Rebêlo de Carvalho Filho (Presidente), Abelardo Pio Vilanova e 

Silva, Joaquim Kennedy Nogueira Barros, Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal 

Alvarenga, Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins e os Cons. Substitutos Jaylson Fabianh 

Lopes Campelo, em substituição ao Cons. Kleber Dantas Eulálio (em gozo de férias) e 

Jackson Nobre Veras, em substituição ao Cons. Luciano Nunes Santos (em gozo de férias).  

 

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

Maciel do Nascimento. 

 

Transcreva-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 

Sessão Plenária Ordinária n° 22, em Teresina, 12 de julho de 2018. 

 

 

(Assinado Digitalmente) 

Cons. Abelardo Pio Vilanova e Silva                                                                            Relator 
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