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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00023/2018 - Técnico Administrativa 

PROCESSO N. : 06321/18 

MUNICÍPIO : HIDROLÂNDIA 

ASSUNTO : Consulta 

CONSULENTE : JÚLIO FRANKLIN DE OLIVEIRA CASTRO – Prefeito 

REVISOR : Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

EMENTA: CONSULTA. CONHECIMENTO PARCIAL. VEREADOR 
PRESO PROVISORIAMENTE. RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO. 
IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO. PERDA 
DO MANDATO. DECISÃO SUBMETIDA À RESPECTIVA CÂMARA 
MUNICIPAL. 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, processo nº 

06321/18, que tratam de consulta formulada pelo Sr. Júlio Franklin de Oliveira 

Castro, Presidente da Câmara Municipal de Hidrolândia, solicitando posicionamento 

deste Tribunal de Contas a respeito de questionamentos referentes à concessão de 

licença e pagamento de vereador preso provisoriamente.  

Considerando a Proposta de Decisão nº 270/2018 – GABVJ, proferida 

pelo Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo; 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão do Tribunal Pleno, diante das razões 

expostas pelo Relator em: 

1. Não conhecer da presenta consulta, no tocante aos questionamentos 

formulados nos itens 8.I e 8.II da Proposta de Decisão nº 270/2018 – GABVJ, abaixo 

transcritos, visto ser da Câmara Municipal, no exercício de sua autonomia política e 
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administrativa, a competência para legislar sobre as hipóteses de afastamento e de 

concessão de licença aos vereadores do Município; 

8.I – possibilidade de afastamento temporário (licença) de vereador, em virtude de 
prisão preventiva, decorrentes de processo criminal a que responde, que o 
impossibilita de participar das sessões legislativas. 

8.II – possibilidade de se convocar o suplente imediato, bem como da possibilidade 
de manutenção do pagamento dos subsídios do vereador recluso, enquanto 
perdurar o afastamento. 

2. Conhecer da presente consulta, no tocante aos questionamentos 

transcritos nos itens 8.III, 8.IV e 8.V da proposta supracitada, em razão da presença 

dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste 

Tribunal; 

3. Responder o questionamento do consulente, abaixo transcrito, nos 

termos pontuados nos subitens 3.1 e 3.2: 

8.III – É, ou não é, devido o pagamento de subsídio a vereador que se encontra 
preso cautelarmente, enquanto perdurar o impedimento para o exercício das 
atribuições da vereança? 

8.IV – Caso a resposta ao item anterior seja positiva: se a prisão cautelar 
eventualmente ultrapassar o prazo regimental de 120 dias, após o qual a chamada 
de suplente se tornaria obrigatória (pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento 
Interno), a Câmara deveria efetuar o pagamento de subsídio a ambos os agentes 
políticos, o vereador impedido e o suplente, inteirando ao total doze subsídios pagos 
mensalmente, sendo que há apenas onze cadeiras de vereador no Município?  

8.V – Caso a resposta ao item anterior seja positiva; ambos os valores dos 
subsídios pagos (pela mesma cadeira de vereador) deveriam integrar os limites de 
despesas com folha de pagamento, pessoal, subsídios de vereadores, etc., 
previstos em lei? 

3.1. não é devido o pagamento de subsídio a vereador preso cautelarmente 

e afastado do exercício de suas funções, pois o efetivo exercício da atividade de 

vereança é condição para o recebimento do respectivo subsídio, tendo em vista a 

sua natureza pro labore faciendo, ressalvada a hipótese de decisão judicial em 

sentido contrário, cabendo à Câmara Municipal decidir pela concessão ou não de 

licença. 
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3.2. Na hipótese em que existir determinação judicial para a continuidade 

do pagamento de subsídios a vereador afastado do cargo, mesmo após a posse do 

suplente, o dispêndio com o pagamento dos subsídios deve continuar integrando as 

despesas de pessoal da Câmara Municipal, observados os limites impostos nos arts. 

19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 29-A, caput e §1º da CF/88. 

4. Reconhecer prejudicado o questionamento do item 8.IV, bem como 

parcialmente o do item 8.V, tendo em vista a resposta supracitada. 

5. Determinar que se cumpram as demais formalidades de praxe. 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 
21 de novembro de 2018. 

 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
Relator: Vasco Cícero Azevedo Jambo. 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Maria Teresa 
Garrido Santos, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso 
de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior, 
Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o 
representante do Ministério Público de Contas, Procurador Regis Gonçalves Leite. 

Votação: 
Votaram(ou) com o Cons. Sub.Vasco Cícero Azevedo Jambo: Cons. 

Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de 
Castro Neto, Cons. Maria Teresa Garrido Santos, Cons. Nilo Sérgio de Resende 
Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz.
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PROPOSTA DE DECISÃO N. 270/2018 – GABVJ 

PROCESSO N. : 06321/18 

MUNICÍPIO : HIDROLÂNDIA 

ASSUNTO : Consulta 

CONSULENTE : JÚLIO FRANKLIN DE OLIVEIRA CASTRO – Prefeito 

 

 

RELATÓRIO  

Versam os presentes autos sobre consulta formulada pelo Sr. Júlio 

Franklin de Oliveira Castro, Presidente da Câmara Municipal de Hidrolândia, 

solicitando posicionamento deste Tribunal de Contas a respeito dos seguintes 

questionamentos: 

1) É, ou não é, devido o pagamento de subsídio a vereador que se 
encontra preso cautelarmente, enquanto perdurar o impedimento para o 
exercício das atribuições da vereança?  

2) Caso a resposta ao item anterior seja positiva: se a prisão cautelar 
eventualmente ultrapassar o prazo regimental de 120 dias, após o qual a 
chamada de suplente se tornaria obrigatória (pela Lei Orgânica Municipal e 
pelo Regimento Interno), a Câmara deveria efetuar o pagamento de subsídio 
a ambos os agentes políticos, o vereador impedido e o suplente, inteirando ao 
total doze subsídios pagos mensalmente, sendo que há apenas onze 
cadeiras de vereador no Município?  

3) Caso a resposta ao item anterior seja positiva, ambos os valores dos 
subsídios pagos (pela mesma cadeira de vereador) deveriam integrar os 
limites de despesas com folha de pagamento, pessoal, subsídios de 
vereadores, etc., previstos em lei? 

2. Vieram os autos instruídos inicialmente com documentos de fls. 1/22, 

contendo, dentre outros documentos, a petição inicial da consulta e o parecer 

jurídico do órgão de assessoria técnica da autoridade consulente. 
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3. Inicialmente, por meio do Despacho nº 167/2018 – GABVJ (fl. 23), 

foram os autos encaminhados à Divisão de Documentação e Biblioteca, no intuito de 

que se informasse a existência de resolução/acórdão respondendo matéria 

semelhante. 

4. Nos termos do Despacho nº 11/2018 (fl. 25), a supracitada divisão 

informou a inexistência de pronunciamentos deste Tribunal a respeito do 

questionamento versado nos presentes autos, encaminhado relação de ementas de 

resoluções/acórdãos que tratariam de assuntos correlatos. 

5. Por meio do Despacho nº 180/2018 – GABVJ (fls. 26/27), esta relatoria, 

realizando um juízo preliminar de admissibilidade, determinou o encaminhamento 

dos autos à unidade técnica para análise e emissão de sua manifestação conclusiva. 

6. Mencione-se que, na manifestação supracitada, identificamos a 

existência do Processo nº 06208/18 em trâmite neste Tribunal, que formula 

questionamento similar ao do presente processo, determinando assim o seu 

sobrestamento até o julgamento da consulta aqui analisada. 

7. Não obstante, tendo em vista que o processo sobrestado continha 

questionamento não formulado nos presentes autos, determinamos a inclusão da 

referida dúvida no rol de questionamentos a serem respondidos, conforme trecho da 

manifestação abaixo colacionado: 

Tendo em vista a identidade no teor das questões elaboradas pelas duas 
autoridades a relatoria, manifesta-se no sentido de que o Processo n.º 
06208/18 deverá ser sobrestado até o julgamento da consulta, objeto destes 
autos, para então, atendendo ao procedimento estabelecido na Resolução 
Administrativa n.º 0021/08, ser arquivada, com encaminhamento da decisão 
exarada nestes autos à autoridade consulente. 
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Considerando que o presidente da Câmara de Edealina, nos autos do 
Processo n.º 06208/18, aborda a possibilidade de afastamento do vereador 
preso preventivamente, em razão de processo criminal, nos moldes de 
“licença”, a relatoria manifesta-se, também, no sentido de que a consulta ora 
analisada deve abordar este aspecto, por se relacionar ao tema proposto, 
atendendo, destarte, as consultas realizadas pelas duas autoridades. 

8. Diante do exposto, os questionamentos a serem respondidos na 

presente consulta são os seguintes: 

I. possibilidade de afastamento temporário (licença) de vereador, em 
virtude de prisão preventiva, decorrentes de processo criminal a que 
responde, que o impossibilita de participar das sessões legislativas. 

II. possibilidade de se convocar o suplente imediato, bem como da 
possibilidade de manutenção do pagamento dos subsídios do vereador 
recluso, enquanto perdurar o afastamento.  

III. É, ou não é, devido o pagamento de subsídio a vereador que se 
encontra preso cautelarmente, enquanto perdurar o impedimento para o 
exercício das atribuições da vereança? 

IV. Caso a resposta ao item anterior seja positiva: se a prisão cautelar 
eventualmente ultrapassar o prazo regimental de 120 dias, após o qual a 
chamada de suplente se tornaria obrigatória (pela Lei Orgânica Municipal e 
pelo Regimento Interno), a Câmara deveria efetuar o pagamento de subsídio 
a ambos os agentes políticos, o vereador impedido e o suplente, inteirando ao 
total doze subsídios pagos mensalmente, sendo que há apenas onze 
cadeiras de vereador no Município?  

V. Caso a resposta ao item anterior seja positiva; ambos os valores dos 
subsídios pagos (pela mesma cadeira de vereador) deveriam integrar os 
limites de despesas com folha de pagamento, pessoal, subsídios de 
vereadores, etc., previstos em lei? 

 

I – DA MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA/JURÍDICA DA 

AUTORIDADE CONSULENTE 
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6. Em observância ao previsto no art. 31, § 1.º, da Lei Orgânica do 

TCMGO1, a presente consulta foi instruída com o parecer técnico do órgão de 

assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente (fls. 8/16), onde concluiu-se 

que: 

Por todo o exposto, entendo ser mais adequada juridicamente a suspensão 
de pagamento de subsídio de agente político, enquanto estiver impedido de 
exercer as atribuições de seu mandato eletivo. Importa ressaltar que o 
presente parecer tem natureza consultiva servindo de orientação jurídica e 
sendo desprovido de qualquer efeito vinculativo. 

 

II – DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO 

7. Encaminhados os autos à Secretaria de Atos de Pessoal, unidade 

técnica competente nos termos regimentais, exarou esta o Certificado nº 1335/2018 

(27/35), mediante o qual manifestou-se nos termos abaixo transcritos: 

 

A temática do feito cinge-se ao afastamento de 
vereadores para cumprimento de prisão cautelar, bem como ao alcance da 
repercussão da medida no pagamento dos subsídios e na convocação de 
suplentes.   

Logo, vê-se que as dúvidas suscitadas são de extrema 
relevância e desafia posicionamento firme deste Tribunal como órgão de 
controle responsável por fiscalizar a gestão dos bens e recursos públicos, 
bem como pela correta orientação dos jurisdicionados para atingir o fiel 
cumprimento das normas constitucionais e infraconstitucionais no tocante à 
gestão pública.  

Inobstante os cinco questionamentos estarem estreitamente 
ligados ao afastamento de vereador do exercício do mandato parlamentar e 
da respectiva remuneração durante o afastamento, torna-se conveniente 
analisá-los na seguinte ordem, para melhor conexão e clareza das respostas:  

                                                           
1 § 1º As consultas devem conter a indicação precisa do seu objeto, ser formuladas articuladamente e 

instruídas com parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente. 
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1) possibilidade de afastamento temporário (licença) de 
vereador, em virtude de prisão preventiva, decorrentes de 
processo criminal a que responde, que o impossibilita de participar 
das sessões legislativas. 
2) possibilidade de se convocar o suplente imediato, bem como 
da possibilidade de manutenção do pagamento dos subsídios do 
vereador recluso, enquanto perdurar o afastamento.  
3) É, ou não é, devido o pagamento de subsídio a vereador que 
se encontra preso cautelarmente, enquanto perdurar o 
impedimento para o exercício das atribuições da vereança? 
4) Caso a resposta ao item anterior seja positiva: se a prisão 
cautelar eventualmente ultrapassar o prazo regimental de 120 
dias, após o qual a chamada de suplente se tornaria obrigatória 
(pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento Interno), a Câmara 
deveria efetuar o pagamento de subsídio a ambos os agentes 
políticos, o vereador impedido e o suplente, inteirando ao total 
doze subsídios pagos mensalmente, sendo que há apenas onze 
cadeiras de vereador no Município?  

5) Caso a resposta ao item anterior seja positiva; ambos os 
valores dos subsídios pagos (pela mesma cadeira de vereador) 
deveriam integrar os limites de despesas com folha de pagamento, 
pessoal, subsídios de vereadores, etc., previstos em lei? 

A respeito das questões, registra-se preliminarmente que 
a Constituição Federal em seu art. 37, caput, estabelece que “a administração 
pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. ” 

Desse modo, em atenção ao princípio da legalidade – 
que é de fundamental importância no âmbito da Administração Pública – as 
situações envolvendo o pagamento de subsídios de vereadores afastados 
dos cargos nas mais diversas situações, bem como a convocação de 
suplentes de vereadores, devem estar devidamente regulamentadas na Lei 
Orgânica do Município e no Regimento Interno da Câmara Municipal, em 
estrita consonância com a Constituição Federal de 1988.   

Preliminarmente, destaca-se que os vereadores não se 
ligam ao município por relações de emprego. Na medida em que os edis são 
agentes políticos eletivos investidos de mandato legislativo de quatro anos, 
estão submetidos a normas específicas para sua escolha, investidura, posse, 
impedimentos, incompatibilidades, atribuições, prerrogativas, remuneração, 
licença, responsabilidades e condutas, previstas na Constituição Federal; na 
Lei Orgânica local e no Regimento Interno respectivo. 
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Partindo, portanto, da premissa disposta no art. 29, IX, de 
que as “proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, são 
similares, no que couber, ao disposto na CF/88 para os membros do 
Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros 
da Assembleia Legislativa”, resta claro que a lei orgânica deve disciplinar a 
matéria à luz do estabelecido na CF/88.  

Aliás, essa é a interpretação feita pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF): 

Em virtude do disposto no art. 29, IX, da Constituição, a lei 

orgânica municipal deve guardar, no que couber, 

correspondência com o modelo federal acerca das proibições e 

incompatibilidades dos vereadores. Impossibilidade de 

acumulação dos cargos e da remuneração de vereador e de 

secretário municipal. Interpretação sistemática dos arts. 36, 54 

e 56 da CF. [RE 497.554, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 

27-4-2010, 1ª T, DJE de 14-5-2010. ] 

Com efeito, os impedimentos ou incompatibilidades para 
o exercício de mandato de vereador devem constar expressamente da lei 
orgânica municipal, não se aplicando automaticamente as regras da 
Constituição Federal aos edis.  

Relativamente ao afastamento do cargo, que é o tema 
central da presente consulta, registra-se que a Carta Magna estabelece, em 
seu art. 55, as causas de perda do mandato, da qual é possível inferir do 
seu inciso VI que a prolação de sentença criminal da qual ainda caiba recurso 
não leva à perda do mandato do vereador, in verbis:  

Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador: 

I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo 
anterior; 

II - cujo procedimento for declarado incompatível com o 
decoro parlamentar; 

III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à 
terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, 
salvo licença ou missão por esta autorizada; 

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos; 
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V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos 
nesta Constituição; 

VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada 
em julgado. 

§ 1º - É incompatível com o decoro parlamentar, além dos 
casos definidos no regimento interno, o abuso das 
prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional 
ou a percepção de vantagens indevidas. 

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será 
decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, 
por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa 
ou de partido político representado no Congresso Nacional, 
assegurada ampla defesa. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 76, de 2013) 

§ 3º - Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda será 
declarada pela Mesa da Casa respectiva, de ofício ou mediante 
provocação de qualquer de seus membros, ou de partido 
político representado no Congresso Nacional, assegurada 
ampla defesa. 

§ 4º A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise 
ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, 
terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que 
tratam os §§ 2º e 3º. (Incluído pela Emenda Constitucional de 
Revisão nº 6, de 1994) 

VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em 
julgado. – Grifou-se 

Por outro lado, ao teor do inciso II do art. 55, é possível 
também inferir que, embora a prisão cautelar, por si só, não leve à perda do 
mandato do parlamentar, o fato que a desencadeou pode levar a esse 
resultado, caso a Câmara Municipal entenda configurada a quebra do decoro 
parlamentar, nos termos previstos no art. 55, II, da CF.  

Sobre as licenças dos parlamentares, o texto da norma 
maior apenas cita em seu art. 56, inciso II, que as licenças por motivo de 
doença ou para tratar de interesses particulares inferiores a 120 dias não são 
causas para a perda do mandato. Veja:   

 

Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador: 

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc76.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc76.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/ECR/ecr6.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/ECR/ecr6.htm#art1
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I - investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de 
Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de 
Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão 
diplomática temporária; 

II - licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, 
ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, 
desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento 
e vinte dias por sessão legislativa. 

§ 1º O suplente será convocado nos casos de vaga, de 
investidura em funções previstas neste artigo ou de licença 
superior a cento e vinte dias. – grifou-se 

Essas são as tratativas da Constituição Federal para a 
perda do mandato dos edis e a licença parlamentar. 

Como consequência do disposto no citado art. 29, IX, 
aplica-se, “no que couber”, os tratos da Norma Maior. Repisa-se, contudo, 
que as licenças e afastamentos dos vereadores também devem ser 
regulamentadas nas Leis Orgânicas e nos Regimentos Internos das Câmaras 
Municipais. 

Isso porque, em virtude da capacidade de auto-
organização, conferida aos municípios, no art. 29 da CF/88, o município tem a 
permissão para elaborar a sua própria Lei Orgânica, mas devendo submissão 
aos dispositivos constitucionais, em nome do princípio da simetria. 

De todos os atos legislativos editados pela comunidade 
local, não há dúvida de que a Lei Orgânica é o mais importante, uma vez que 
deve estabelecer as diretrizes básicas da organização política do Município e 
os princípios vetores da Administração Pública local. O fundamento da 
capacidade auto organizatória municipal reside no caput do art. 29 da 
Constituição Federal. 

A respeito da natureza da Lei Orgânica, vejamos o 
ensinamento de Ferrari2:  

“Ela nada mais é do que a Constituição Municipal, que organizará a 

administração e a relação entre os órgãos do Executivo e Legislativo, 

disciplinando a competência legislativa do Município, observadas as 

peculiaridades locais, bem como sua competência comum, disposta 

no art. 23 e sua competência suplementar, disposta no art. 30, inciso 

                                                           
2 FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Elementos de direito municipal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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II, da Constituição Federal”. 

O fato de a Lei Orgânica ser promulgada pela Câmara 
Municipal e, consequentemente, não depender de sanção por parte do 
Executivo já demonstra, por si só, que essa lei de auto-organização goza de 
superioridade típica de Constituição, em relação às leis complementares, 
ordinárias ou delegadas. 

Por via de consequência, ela deve funcionar como 
fundamento de validade para toda a produção normativa da municipalidade, 
de modo que as leis complementares, ordinárias ou delegadas editadas na 
esfera local só terão validade se estiverem amparadas pela Lei Orgânica. 

Por se tratar de uma verdadeira Constituição, ela deve 
estruturar os órgãos políticos da municipalidade; estabelecer as relações 
entre o Executivo e o Legislativo; fixar as competências do Município de 
acordo com o critério do interesse local; determinar as atribuições privativas 
do prefeito e da Câmara Municipal; estipular regras atinentes ao processo 
legislativo; fixar o número de vereadores, que deverá ser proporcional à 
população do Município, nos termos do inciso IV do art. 29 da Constituição 
Federal; estabelecer os princípios que regem a administração pública; e 
discriminar os tributos de competência da municipalidade, especialmente os 
impostos3. 

Nesse passo, o Regimento Interno elaborado pela 
Câmara Municipal deverá observar as disposições da Lei Orgânica, estando, 
pois, esta em hierarquia superior àquele. 

Pois bem. Feitas essas breves explanações, passa-se 
à análise dos questionamentos. 

As questões suscitadas tratam do afastamento de 
vereadores para cumprimento de prisão cautelar,  do alcance da repercussão 
da medida no pagamento dos subsídios e na convocação de suplentes.   

Sobre o primeiro questionamento, que trata da 
possibilidade de afastamento temporário (licença) de vereador, em virtude de 
prisão cautelar, decorrente de processo criminal a que responde, que o 
impossibilita de participar das sessões legislativas, verifica-se que inexiste na 
Constituição Federal previsão de licença na referida situação, portanto, a 

                                                           
3 RESENDE, Antônio José Calhau de. Autonomia Municipal e Lei Orgânica. Caderno Escola Legislativa, Belo 

Horizonte, v. 10, n. 15, pp. 7-42. 2008. 
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matéria deve ser regulamentada no âmbito municipal, especificamente na lei 
orgânica do município e no Regimento Interno da Câmara Municipal. 

E mais. Segundo o prof. Hely Lopes Meirelles4, “a licença 
para vereador se afastar do mandato é substancialmente um ato político, 
razão pela qual depende de deliberação do plenário, que decide 
discricionariamente sobre sua conveniência e oportunidade.  

Portanto, inobstante a discricionariedade da deliberação 
sobre a concessão da licença, a matéria não está dispensada de 
regulamentação legal. 

Nesse contexto, caso a lei orgânica do município e/ou o 
Regimento Interno da Câmara Municipal sejam omissos quanto à previsão da 
licença na referida situação, não se pode conceder licença a vereador para 
cumprimento de prisão cautelar, sob pena de violação ao principio da 
legalidade.    

Assim, quanto ao primeiro questionamento, pode-se 
responder ao consulente que a previsão de licença a vereador para 
cumprimento de prisão cautelar deve ser regulamentada na Lei Orgânica da 
municipalidade e no Regimento Interno da Câmara Municipal, sob pena de 
violação aos princípios da legalidade e da moralidade, após deliberação do 
plenário, que decidirá discricionariamente sobre a conveniência e 
oportunidade. 

No que tange ao segundo questionamento, que trata da 
possibilidade de se convocar o suplente imediato para o vereador afastado, 
bem como da possibilidade de manutenção do pagamento de subsídios a 
vereador recluso, enquanto perdurar o afastamento, cabe observar que a 
segunda parte da presente indagação (possibilidade de manutenção do 
pagamento de subsídios a vereador recluso, enquanto perdurar o 
afastamento) será tratada no tópico seguinte, por ser semelhante à matéria 
do terceiro questionamento.   

No que diz respeito à convocação de suplente, verifica-se 
que a norma inserta no art. 56, § 1º, da CF/88 preconiza que os suplentes dos 
deputados federais e senadores serão convocados no caso de vaga em razão 
do afastamento definitivo, de investidura em cargos ou de licença superior a 
120 (cento e vinte) dias. Ipsis litteris:  

                                                           
4 In Direito Municipal Brasileiro, atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José 

Emmanuel Burle Filho. Malheiros Editores, 16º ed, p. 642.  
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Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador: 

I - investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de 
Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de 
Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão 
diplomática temporária; 

II - licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou 
para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde 
que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte 
dias por sessão legislativa. 

§ 1º O suplente será convocado nos casos de vaga, de 
investidura em funções previstas neste artigo ou de 
licença superior a cento e vinte dias. (g.n) – grifou-se 

Como consequência do disposto no citado art. 29, IX, 
aplica-se, “no que couber”, os tratos da Norma Maior. Repisa-se, contudo, 
que a convocação do suplente dos vereadores também deve ser 
regulamentada nas Leis Orgânicas e Regimentos Internos das Câmaras 
Municipais. 

Nesse sentido, a convocação do suplente de vereador 
preso deve ocorrer no prazo estabelecido na Lei Orgânica e no Regimento 
Interno da Câmara (desde que não inferior a 120 dias).  

Ressalta-se que o TCMGO já se manifestou pela 
IMPOSSIBILIDADE de convocação do suplente quando a licença do 
vereador for inferior a 120 dias, hipótese que se aplica ao afastamento 
temporário de vereador para cumprimento de  prisão cautelar, em razão da 
existência de norma constitucional fixando o referido prazo: 

RC Nº 039/99– Adelândia  

EMENTA:  Convocação de Suplente de Vereador pelo período 

de até 120 dias em razão de licença do titular do mandato. 

Impossibilidade (art 56, § 1°, CF/88). 

Na falta de previsão do prazo na lei local deve-se 
convocar o suplente após o decurso de 120 dias do afastamento do vereador, 
com fundamento no § 1º do art. 56 da CF/88 (que fixa esse prazo para as 
convocações de suplentes dos membros do Congresso Nacional, licenciados 
por prazo superior a 120 dias). 

Apreciando situação com contornos idênticos ao 
questionamento trazido na presente consulta, o Tribunal de Justiça do 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Amazonas manifestou-se pela convocação de suplente de vereador preso, 
somente quando a prisão ultrapassar 120 dias, em conformidade com a 
Constituição Federal, Lei Orgânica de Iranduba e Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Iranduba, conforme pode ser visto no trecho extraído da 
decisão exarada no MS 40008348820168040000: 

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. 
VEREADOR TITULAR DO CARGO PRESO 
PREVENTIVAMENTE POR PERÍODO SUPERIOR A 120 
DIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO SUPLENTE 
ASSUMIR O CARGO DURANTE O AFASTAMENTO DE SEU 
TITULAR. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS. O compulsar dos autos revela que o titular do 
cargo de vereador - Antônio Alves de Lima Filho -, encontra-
se preso preventivamente desde o dia 17 de novembro p.p., 
pela Justiça Federal, em decorrência da operação 
denominada "Dízimo", a concluir que seu afastamento é 
superior a 120 (cento e vinte) dias. A convocação do 
impetrante, primeiro suplente ao cargo, visa resguardar o 
interesse público na continuidade dos serviços estatais. O 
afastamento do titular do cargo de vereador por período 
superior a 120 (cento e vinte) dias, em decorrência de 
prisão preventiva, deve permitir, a partir do uso da 
hermenêutica, a incidência das regras relativas a 
interpretação extensiva lexplus voluit quam dixit, 
alargando o campo de incidência da norma. Direito 
líquido e certo reconhecido. Segurança concedida. 

VOTO 

(...) 

Não havendo preliminares, passa-se ao exame 
do mérito da causa. 

Tal como consta do Relatório supra, o 
impetrante é suplente direto do Vereador Antônio Alves de 
Lima Filho, preso preventivamente no dia 17 de novembro 
p.p., pela Justiça Federal em decorrência da operação 
denominada "Dízimo". 

Face a vacância do referido cargo, protocolou, o 
impetrante, requerimento endereçado à autoridade coatora 
pleiteando a sua imediata convocação, sendo certo que o 
Presidente da Câmara Municipal de Iranduba se absteve de 
fazê-lo, não apresentando qualquer motivo o justificasse. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Sobre a convocação de suplente ao cargo de 
vereador, assim dispõem, respectivamente, a Lei Orgânica do 
Município de Iranduba e o Regimento Interno da Câmara de 
Vereadores do mesmo Município, em seus artigos 39 e 160, 
ipsis litteris: 

"LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE 
IRANDUBA 

Art. 39. Não perderá o mandato o Vereador: 

I - investido no cargo de Secretário Municipal ou 
equivalente, hipótese em que será considerado 
automaticamente licenciado; 

II - licenciado pela Câmara por motivo de doença 
ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, 
desde que não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. 

§ 1º O suplente será convocado no caso de 
vaga, de investidura no cargo de Secretário Municipal ou 
equivalente ou de licença superior a 120 dias. 

§ 2º Ocorrendo vaga e não havendo suplente, 
far-se-á eleição para preenchê-la, se faltarem mais de 15 
meses para o término do mandato. 

§ 3º Na hipótese do inciso I, o Vereador poderá 
optar pela remuneração do mandato. 

§ 4º Enquanto a vaga a que se refere o § 2º do 
caput não for preenchida, calcular-se-á o quorum em função 
dos Vereadores remanescentes. 

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE IRANDUBA 

Art. 160. O suplente será convocado no caso de 
vaga, de investidura no cargo de Secretário Municipal ou 
equivalente ou licença superior a 120 (cento e vinte) dias. 

Como bem salientado pelo Graduado Órgão do 
Ministério Público em seu judicioso Parecer de fls. 129/151, 
há verdadeira omissão nos sobreditos microssistemas 
jurídicos quanto a situação posta nos autos, qual seja, de 
afastamento do titular do cargo de vereador em decorrência 
de prisão preventiva por suposto envolvimento em 
organização criminosa que lesava os cofres públicos do 
Município de Iranduba. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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É preciso, pois, compatibilizar as hipóteses 
existentes em lei com o caso ora sub judice. Impossível ao 
legislador prever todas as hipóteses de vacância do cargo ou 
do afastamento de seu titular. 

A rigor, os dispositivos legais acima transcritos 
se tratam de normas de repetição do disposto no artigo 56, § 
1º, da Constituição Federal, cuja redação é a seguinte: 

"Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou 
Senador: 

I - investido no cargo de Ministro de Estado, 
Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito 
Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de 
missão diplomática temporária; 

II - licenciado pela respectiva Casa por motivo de 
doença, ou para tratar, sem remuneração, de interesse 
particular, desde que, neste caso, o afastamento não 
ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa. 

§ 1º O suplente será convocado nos casos de 
vaga, de investidura em funções previstas neste artigo ou de 
licença superior a cento e vinte dias.5 

 

Com base nas mencionadas observações, quanto ao 

segundo questionamento, pode-se responder ao consulente que:  

a) O TCMGO já se posicionou na Resolução Consulta n. 
039/99 – Adelândia – pela impossibilidade de convocação de suplente de 
vereador quando a licença for inferior a 120 dias, hipótese que se aplica ao 
afastamento temporário para cumprimento de prisão cautelar, seguindo o 
prazo estabelecido na CF/88 para os membros do Congresso Nacional.  
Assim, caso haja previsão de licença a vereador para cumprimento de prisão 
cautelar na Lei Orgânica da municipalidade e no Regimento Interno da 
Câmara Municipal, a convocação do suplente de vereador preso deve ocorrer 
no prazo estabelecido na Lei Orgânica e no Regimento Interno da Câmara 
(desde que  não inferior a 120 dias).  

                                                           
5 TJ-AM - MS: 40008348820168040000 AM 4000834-88.2016.8.04.0000, Relator: Carla Maria Santos dos Reis, 

Data de Julgamento: 29/06/2016, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 01/07/2016. 

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10633822/artigo-56-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10702337/par%C3%A1grafo-1-artigo-56-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10702337/par%C3%A1grafo-1-artigo-56-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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b) Na ausência de regulamentação do prazo máximo da 
licença para cumprimento de prisão cautelar na lei local, deve-se convocar o 
suplente após o decurso de 120 dias do afastamento do vereador, com 
fundamento no § 1º do art. 56 da CF/88 (que fixa esse prazo para as 
convocações de suplentes dos membros do Congresso Nacional, licenciados 
por prazo superior a 120 dias). 

O terceiro questionamento trata da (im)possibilidade de 
pagamento de subsídios a vereador, que se encontra preso cautelarmente, 
enquanto perdurar o afastamento.  

Por força da decisão judicial que determina a prisão de 
vereador, fica o parlamentar impedido das suas funções, o que caracteriza 
impedimento temporário para o exercício do mandato. 

Os vereadores não se ligam ao município por relações de 
emprego. Na medida em que os edis são agentes políticos eletivos investidos 
de mandato legislativo de quatro anos, estão submetidos a normas 
específicas para sua escolha, investidura, posse, impedimentos, 
incompatibilidades, atribuições, prerrogativas, remuneração, licença, 
responsabilidades e condutas, previstas na Constituição Federal; na Lei 
Orgânica local e no Regimento Interno respectivo. 

Nesse passo, o exercício do mandato caracteriza-se pela 
participação efetiva do vereador nos trabalhos da Câmara, em defesa de 
interesses coletivos. Logo o seu afastamento para cumprimento de prisão 
cautelar/preventiva o impede do exercício das obrigações do cargo para o 
qual foi eleito.  

Segundo o entendimento do professor Hely Lopes 
Meirelles6, a percepção dos subsídios está intrinsecamente ligada ao 
exercício das funções do mandato, nos termos previstos em lei. In verbis: 

“A remuneração dos membros dos Corpos Legislativos é, por 
natureza, pro labore faciendo, vale dizer, pelo exercício da 
função. Desde que afastado do exercício do mandato, cessa a 
causa legal de remuneração, diversamente do que ocorre com 
os servidores públicos, que podem obter determinadas licenças 
com vencimentos parciais ou integrais, uma vez que tais 

                                                           
6 in Direito Municipal Brasileiro, atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José 

Emmanuel Burle Filho. Malheiros Editores, 16º ed. Malheiros Editores. São Paulo, 2007, p. 642. 
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vencimentos têm caráter alimentar e resultam da relação de 
emprego mantida com o Poder Público”.(g.n).  

“Sabido que o vereador não é servidor público, mas sim agente 
político, vinculado ao governo municipal por relações de 
cidadania (eleição), só faz jus ao subsídio quando no exercício 
do mandato. ” – Grifou-se 

Com isso, estando o vereador afastado por motivo de 
prisão cautelar/preventiva há verdadeiro óbice legal à percepção de 
remuneração, uma vez que “preso” o vereador não pode ser considerado 
"agente político em efetivo exercício", requisito básico para concessão do 
pagamento da respectiva contraprestação. 

É certo que o afastamento do vereador das suas funções 
de vereança, por força de decisão judicial que determinou a privação de sua 
liberdade, caracteriza impedimento temporário para o exercício do mandato, 
impondo, via de consequência, a suspensão do pagamento dos subsídios.  

O vereador afastado do cargo político para cumprimento 
de prisão cautelar ou preventiva, notoriamente, não pode exercer sua função 
e, como consequência, não dará ao Estado (lato sensu) a contrapartida pelos 
subsídios que recebe.  Por conseguinte, não pode fazer jus à remuneração 
pelo serviço que não prestou, sob pena de enriquecimento ilícito.  

Corrobora a tese o posicionamento do Tribunal de Contas 
do Paraná – TCEPR cujo entendimento é também nos termos regimentais e 
da Lei Orgânica do Município, por deliberação da Câmara Municipal. Veja o 
processo de Consulta n° 603910/10, nos termos do Acórdão 2376/12: 

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos 
termos do voto do Relator, Conselheiro HERMAS EURIDES 
BRANDÃO, por unanimidade, em: Responder a consulta nos 
seguintes termos: “A impossibilidade de vereador desempenhar 
suas funções por força de decisão judicial que determinou a 
sua prisão, caracteriza impedimento temporário para o 
exercício do mandato, impondo a suspensão do pagamento 
de seu subsídio mensal por deliberação da Câmara 
Municipal, nos termos regimentais e da Lei Orgânica do 
Município, assegurado o exercício do direito de defesa. 
(Acórdão nº 2376/12 do Tribunal Pleno -  Relator Conselheiro 
Hermas Eurides Brandão). – grifou-se 

Como a suspensão do pagamento de subsídios a 
vereador preso é uma consequência natural da não prestação dos serviços, 
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não há que se falar em punição antecipada do agente. Partindo do 
pressuposto de que os vereadores não se ligam ao município por relações de 
emprego, a questão deve ser apreciada sob o ponto de vista da assiduidade 
do agente político e da vedação ao seu enriquecimento sem causa.  

Ainda, não cabe também o argumento de violação ao 
princípio da presunção da inocência ou da irredutibilidade dos vencimentos, 
porque a hipótese não é de perda do mandato (consequência de uma 
eventual condenação criminal) ou de redução salarial (mas sim de suspensão 
temporária da remuneração).  

Desse modo, considerando que a remuneração dos 
vereadores é, por natureza, pro labore faciendo, não é devido o pagamento 
de subsídios a vereador preso preventivamente ou cautelarmente enquanto 
durar o afastamento do cargo. A não ser que o vereador afastado esteja 
albergado por decisão judicial que autorize a continuidade do percebimento 
de seus subsídios. 

Inclusive, ainda fosse o caso de licença por motivo de 
doença, o pagamento do vereador licenciado ficará a cargo da Câmara 
Municipal somente dentro do período de licença não coberto pelo regime 
previdenciário a que estiver vinculado, caso em que integrará os gastos com 
folha de pagamento para todos os efeitos legais. Após esse prazo, e 
atendidas as exigências legais, o pagamento será efetuado pelo regime 
previdenciário a que estiver vinculado o vereador.  

Em virtude das mencionadas observações, quanto ao 
terceiro questionamento, pode-se responder ao consulente que: em 
atenção ao princípio da moralidade (que exige dos agentes políticos total 
respeito aos padrões éticos, decoro, boa-fé, honestidade, lealdade e 
probidade), não é devido o pagamento de subsídios a vereador preso, 
preventivamente ou cautelarmente, enquanto perdurar o afastamento do 
cargo, pela natureza pro labore faciendo da remuneração dos vereadores. A 
não ser que o vereador afastado esteja albergado por decisão judicial que 
autorize a continuidade do percebimento de seus subsídios. 

O quarto questionamento, por sua vez, trata da 
(im)possibilidade de pagamento concomitante de subsídios a vereador 
afastado para cumprimento de prisão cautelar ou preventiva e ao respectivo 
suplente, nas situações em que as prisões ultrapassem 120 dias. 

Forçoso reiterar que o vereador afastado não faz jus à 
continuidade da percepção dos seus subsídios enquanto perdurar o 
afastamento, e que o prazo para convocação do suplente de vereador 
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afastado do mandato para cumprimento de prisão cautelar ou preventiva 
deverá constar da Lei Orgânica e do Regimento Interno, em estrito 
cumprimento ao princípio da legalidade, desde que não seja inferior a 120 
dias.  

Por consequência da impossibilidade de manutenção de 
pagamento de subsídios a vereador afastado para cumprimento de prisão 
cautelar, fica eliminada a hipótese de pagamento de subsídios, de forma 
concomitante, a vereador afastado e ao suplente. A não ser que o vereador 
afastado esteja albergado por decisão judicial que autorize a continuidade do 
percebimento de seus subsídios. 

Por conseguinte, o suplente convocado para ocupar a 
vaga somente fará jus a qualquer remuneração após a sua posse, quando se 
inicia o exercício do mandato. Os subsídios do vereador suplente convocado 
para a substituição deverão ser realizados com recursos da Câmara 
Municipal e integrarão os gastos com folha de pagamento para todos os 
efeitos legais. 

Em decorrência das mencionadas considerações quanto 
ao quarto questionamento, pode-se responder ao consulente que: em razão 
da impossibilidade de manutenção de pagamento de subsídios a vereador 
afastado, para cumprimento de prisão cautelar, enquanto perdurar o 
afastamento, resta eliminada a hipótese de se pagar, de forma concomitante 
ao vereador afastado e ao suplente. A não ser que o vereador afastado esteja 
albergado por decisão judicial que autorize a continuidade do percebimento 
de seus subsídios. 

Além disso, o suplente somente faz jus ao recebimento 
dos subsídios, após a sua posse.  

Por último, o quinto questionamento indaga se ambos 
os valores dos subsídios pagos (vereador afastado e suplente) deveriam 
integrar os limites de despesas com folha de pagamento. 

Ao teor da resposta do quarto questionamento, em razão 
da impossibilidade de manutenção de pagamento de subsídios a vereador 
afastado, para cumprimento de prisão cautelar ou preventiva, enquanto 
perdurar o afastamento, resta eliminada a hipótese de se pagar, de forma 
concomitante ao vereador afastado e ao suplente. Além disso, o suplente 
somente faz jus ao recebimento dos subsídios, após a sua posse.  

Os dispêndios com pagamento de subsídios devem 
integrar as despesas com folha de pagamento da Câmara Municipal. Nos 
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termos do Anexo I do Demonstrativo da Despesa com Pessoal, da Secretaria 
do Tesouro Nacional, os subsídios integram a despesa bruta com pessoal.   

Ainda que haja determinação judicial para a continuidade 
do pagamento de subsídios a vereador afastado do cargo, mesmo após a 
posse do suplente, o dispêndio com o pagamento dos subsídios deve 
continuar integrando as despesas de pessoal da Câmara Municipal, 
observados os limites impostos nos arts. 19 e 20 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e no art. 29-A, caput e §1º da CF/88. 

Com isso, quanto ao quinto questionamento, pode-se 
responder ao consulente que:  

a) Em regra, são devidos subsídios, pelo exercício da função, somente 
ao suplente de vereador afastado para cumprimento de prisão cautelar ou 
preventiva, após sua convocação e enquanto perdurar o afastamento. Nos 
termos do Anexo I do Demonstrativo da Despesa com Pessoal, da Secretaria 
do Tesouro Nacional, os dispêndios com pagamento de subsídios devem 
integrar a despesa bruta com pessoal da Câmara Municipal; 

b) Ainda que haja determinação judicial para a continuidade do 
pagamento de subsídios a vereador afastado do cargo, mesmo após a posse 
do suplente, ambos dispêndios com o pagamento de subsídios devem 
continuar integrando as despesas de pessoal da Câmara Municipal, 
observados os limites impostos nos arts. 19 e 20 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e no art. 29-A, caput e §1º da CF/88. 

III. CONCLUSÃO 

Ante ao exposto, esta Secretaria manifesta seu entendimento do sentido de 
que seja: 

I. preliminarmente, seja conhecida a presente consulta, uma vez preenchidos 
os pressupostos legais de admissibilidade, previstos nos arts. 199 e 200 do 
Regimento Interno deste TCM/GO;   

II. no mérito, seja respondido ao consulente que: 

a) quanto ao primeiro questionamento, a previsão de licença a vereador 
para cumprimento de prisão cautelar deve estar regulamentada na Lei 
Orgânica da municipalidade e no Regimento Interno da Câmara Municipal, 
sob pena de violação aos princípios da legalidade e da moralidade, após 
deliberação do plenário, que decidirá discricionariamente sobre a 
conveniência e oportunidade; 
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b) quanto ao segundo questionamento, o TCMGO já se posicionou na 
Resolução Consulta n. 039/99 – Adelândia – pela impossibilidade de 
convocação de suplente de vereador quando a licença for inferior a 120 dias, 
hipótese que se aplica ao afastamento temporário para cumprimento de 
prisão cautelar, seguindo o prazo estabelecido na CF/88 para os membros do 
Congresso Nacional. Assim: 

b.1) caso haja afastamento temporário de vereador para cumprimento de 
prisão cautelar, a convocação do seu suplente deve ocorrer no prazo 
estabelecido na Lei Orgânica e no Regimento Interno da Câmara (desde que 
não  inferior a 120 dias); 

b.2) na ausência de regulamentação do prazo máximo da licença para 
cumprimento de prisão cautelar na lei local, deve-se convocar o suplente 
após o decurso de 120 dias do afastamento do vereador, com fundamento no 
§ 1º do art. 56 da CF/88 (que fixa esse prazo para as convocações de 
suplentes dos membros do Congresso Nacional, licenciados por prazo 
superior a 120 dias); 

c) quanto ao terceiro questionamento, em atenção ao princípio da 
moralidade (que exige dos agentes políticos total respeito aos padrões éticos, 
decoro, boa-fé, honestidade, lealdade e probidade), não é devido o 
pagamento de subsídios a vereador preso cautelarmente, enquanto perdurar 
o afastamento do cargo, pela natureza pro labore faciendo da remuneração 
dos vereadores, isto é pelo exercício da função. A não ser que o vereador 
afastado esteja albergado por decisão judicial que autorize a continuidade do 
percebimento de seus subsídios; 

d) quanto ao quarto questionamento, em razão da impossibilidade de 
manutenção de pagamento de subsídios a vereador afastado, para 
cumprimento de prisão cautelar, enquanto perdurar o afastamento, resta 
eliminada a hipótese de se pagar, de forma concomitante ao vereador 
afastado e ao suplente. A não ser que o vereador afastado esteja albergado 
por decisão judicial que autorize a continuidade do percebimento de seus 
subsídios. Além disso, o suplente somente faz jus ao recebimento dos 
subsídios, após a sua posse; 

e) quanto ao quinto questionamento, em regra, são devidos subsídios, pelo 
exercício da função, somente ao suplente de vereador afastado para 
cumprimento de prisão cautelar, após sua convocação e enquanto perdurar o 
afastamento. Assim: 

http://www.tcm.go.gov.br/
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e.1) nos termos do Anexo I do Demonstrativo da Despesa com Pessoal, da 
Secretaria do Tesouro Nacional, os dispêndios com pagamento de subsídios 
devem integrar a despesa bruta com pessoal da Câmara Municipal; 

e.2) ainda que haja determinação judicial para a continuidade do pagamento 
de subsídios a vereador afastado do cargo, mesmo após a posse do suplente, 
ambos dispêndios com o pagamento de subsídios devem continuar 
integrando as despesas de pessoal da Câmara Municipal, observados os 
limites impostos nos arts. 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 
29-A, caput e §1º da CF/88. 

 

II – DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

8. O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 2488/2018 (fls. 

36/39), divergiu parcialmente do entendimento da unidade técnica, corroborando 

apenas no tocante à impossibilidade de pagamento de subsídio a vereador 

impossibilitado de exercer suas funções por encontrar-se preso provisoriamente, 

conforme abaixo transcrito: 

 

Primeiramente, é preciso delimitar o conhecimento da consulta 

nos termos das competências gerais dos Tribunais de Contas arroladas na 

Constituição Federal, nas quais não se encontram matérias atinentes a 

questões interna corporis do Poder Legislativo.  

Os regimentos internos das Câmaras Municipais são os 

instrumentos normativos adequados à regulamentação dos direitos e deveres 

dos parlamentares. Podemos trazer como exemplos os Regimentos Internos 

da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e da Assembleia Legislativa 

de Goiás, os quais dispõem acerca das hipóteses de licenciamento regular da 

função representativa.  

A Constituição Federal, em norma de reprodução simétrica, prevê 

a competência privativa de cada Casa Legislativa para elaborar seu 

regimento interno, observadas as regras gerais previstas na Constituição, 

http://www.tcm.go.gov.br/
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denominadas de Estatuto do Congressistas. Portanto, as matérias 

regimentais são de natureza interna corporis.        

Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados: 

(...) 

III - elaborar seu regimento interno; 

IV – dispor sobre sua organização, funcionamento, 
polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos 
e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da 
respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos 
na lei de diretrizes orçamentárias; 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 

(...) 

XII - elaborar seu regimento interno; 

XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, 
polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos 
e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da 
respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos 
na lei de diretrizes orçamentárias; 

Em que pese o Estatuto dos Congressistas não ter reprodução 
integral na esfera municipal, é certo que as matérias relativas a direitos e 
deveres dos parlamentares municipais se mantém como de natureza interna 
corporis, tratadas em regimento interno, de modo que não cabe o TCM-GO 
ingressar na seara de enunciar posição acerca de direito à afastamento 
remunerado. 

Observa-se que todas as questões suscitadas giram em torno de 
se definir se as faltas às sessões parlamentares em virtude de prisão cautelar 
são consideradas justificadas ou não justificadas, matéria regimental de 
índole laboral que foge à competência constitucional desta Corte.  

  Cabe registrar que a falta injustificada às sessões parlamentares 
é causa de perda do mandato, nos termos do inciso III, do art. 55, da 
Constituição Federal.  

Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador: 

http://www.tcm.go.gov.br/
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III - que deixar de comparecer, em cada sessão 
legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Casa a que 
pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada; 

   É consenso que o procedimento de perda do mandato é matéria 

exclusivamente interna corporis, da qual não interfere sequer o Poder 

Judiciário, salvo na hipótese de condenação criminal transitada em julgado, 

na qual ainda há controvérsia se a perda é ou não automática.  

Recentemente, em relação ao caso da cassação do mandato do 
ex-Deputado Federal Eduardo Cunha, o STF reiterou sua posição no sentido 
de que questões de interpretação são matérias de natureza interna corporis, o 
que obsta revisão judicial.        

MS 34578 AgR / DF - DISTRITO FEDERAL  
AG.REG. EM MANDADO DE SEGURANÇA 
Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI 
Julgamento:  27/04/2018           Órgão Julgador:  Tribunal 
Pleno 

Publicação 

PROCESSO ELETRÔNICO 

DJe-089  DIVULG 08-05-2018  PUBLIC 09-05-2018 
Parte(s) 

AGTE.(S)  : UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AGDO.(A/S)  : EDUARDO COSENTINO DA CUNHA 

ADV.(A/S)  : RICARDO AFONSO BRANCO RAMOS PINTO 
INTDO.(A/S)  : PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Ementa 
 
 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE 
SEGURANÇA. DECRETAÇÃO DE PERDA DE MANDATO 
PARLAMENTAR DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DAS 

CONDIÇÕES E DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DA 
AÇÃO MANDAMENTAL. QUESTÃO DE FUNDO RELATIVA À 
INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DO 
CONGRESSO NACIONAL. NATUREZA INTERNA 
CORPORIS. DESCABIMENTO DE REVISÃO JUDICIAL. 

AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br
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I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as 
razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser 
mantido por seus próprios fundamentos.  
II - A impetração volta-se contra ato da Presidência da 
Câmara dos Deputados, praticado na Sessão Deliberativa 
219.2.55.0 (ocorrida em 12 de setembro de 2016), que resultou 
na perda de mandato parlamentar do impetrante.  

III - Ausentes as condições da ação e os pressupostos 
processuais, que são predicados dos quais deve estar revestida a 
relação jurídica processual, com vistas a que o feito possa atingir 
a sua finalidade, bem como por tratar-se a questão de fundo de 
matéria relativa à interpretação de normas regimentais do 
Congresso Nacional, que, conforme orientação 
jurisprudencial desta Suprema Corte, se revestem de 
natureza interna corporis e que, portanto, refogem à revisão 
judicial, inviável a presente ação mandamental. Precedentes.  

IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento. 

   Dessa forma, foge à competência desta Corte de Contas 
enunciar orientações no sentido de que existência ou não licença temporária 
decorrente de prisão cautelar. Eventual previsão neste sentido é matéria de 
cunho interna corporis prevista no regimento interno, mediante deliberação da 
Casa Legislativa.  

Cabe à própria Câmara Municipal se posicionar quanto ao tema, e 
consequentemente assumir a responsabilidade quanto à opinião pública, ao 
invés buscar uma manifestação desta Corte de Contas para subsidiar uma 
lacuna regimental.    

Também foge à competência desta Corte de Contas enunciar 
orientações acerca das hipóteses de nomeações de suplentes, uma vez que 
tal matéria encontra-se no âmbito do exercício dos direitos políticos, o qual 
não se encontra no rol das competências dos Tribunais de Contas arroladas 
no art. 70, da Constituição.  

Já em relação ao pagamento de subsídios cabe manifestação 
desta Corte, uma vez que se trata de legalidade ou ilegalidade de despesa 
pública.   

Cumpre asseverar que a atividade de vereança é de natureza 
representativa, portanto, distinta das atividades dos servidores públicos em 
geral, os quais possuem vínculo permanente e estável com a Administração 
Pública. Enquanto os vereadores são representantes do povo no exercício da 
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função parlamentar, os servidores públicos são admitidos para, em nome do 
Estado, prestar o serviço público à sociedade.  

Em relação aos servidores públicos há diversas decisões judiciais     
que determinam o pagamento de remuneração àquele preso cautelarmente, 
inclusive, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Lei nº 
10.460) tem disposição expressa nesse sentido (alínea b, inciso II, do art. 
148, Lei nº 10.460), contudo, conforme dito, os regimes jurídicos dos 
servidores e dos parlamentares são distintos. 

O STF, por meio do RE nº 850.868 – RS, quando concedeu aos 
detentores de mandato eletivo o direito às férias e ao 13º salário, não os 
equiparou aos servidores públicos e nem os incluiu no mesmo regime jurídico 
administrativo (Estatuto dos Servidores). Observa-se que as razões de decidir 
dos votos vencedores levaram em consideração a efetiva prestação do 
serviço, tanto é que para tratar das férias os argumentos partiram do 
pressuposto do direito ao descanso àquele que cumpriu sua jornada de 
atividade representativa.  

Nesse sentido de considerar que os pagamentos dos subsídios 
parlamentares pressupõem a efetiva prestação da atividade representativa, é 
a doutrina de Hely Lopes Meireles:  

"A remuneração dos membros dos Corpos Legislativos é, por 

natureza, pro labore faciendo, vale dizer, pelo exercício da função. 

Desde que afastado do exercício do mandato, cessa a causa legal 

de remuneração, diversamente do que ocorre com os servidores 

públicos, que podem obter determinadas licenças com 

vencimentos parciais ou integrais, uma vez que tais vencimentos 

têm caráter alimentar e resultam da relação de emprego mantida 

com o Poder Público".  

O TCE/PR, em janeiro de 2017, expediu notificações aos 

municípios para observarem a posição desta Corte enunciada no Acórdão nº 

2376/12 (processo nº 6039/10 – consulta) no sentido de ser indevido 

o pagamento de subsídio a vereadores presos cautelarmente, 
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justamente pela imprescindibilidade da efetiva atividade 

representativa7.   

Diante do exposto, a Procuradoria de Contas se manifesta da 

seguinte forma: 

1. Diverge da Secretaria de Atos de Pessoal quanto aos questionamentos 
suscitados nos itens nº 1, nº 2, uma vez que este Parquet manifesta pelo 
não conhecimento, por entender que se trata de matéria interna corporis; 

2. Conhecer do item nº 3, por consistir em despesa pública e, no mérito, 
responder que: é indevido o pagamento de subsídio a vereador preso 
cautelarmente, pois a efetiva prestação do serviço de atividade 
parlamentar é condição para a percepção desta parcela; 

3. É prejudicado o questionamento do item nº 4, uma vez que a 
impossibilidade do pagamento de subsídio a vereador preso 
cautelarmente obsta a ocorrência de duplicidade de despesa de subsídio 
em virtude do mesmo mandato;  

4. É prejudicado o questionamento do item nº 5, tendo em vista que não 
ocorrerá duplicidade de despesa de subsídio em razão do mesmo 
mandato, portanto, não há inscrição de mais uma despesa. 

 

9. É o Relatório. 

 

DA PROPOSTA DE DECISÃO 

 

I – DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

                                                           
7 Disponível em < https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/vereador-preso-nao-pode-receber-remuneracao-da-

camara-alerta-o-tce-pr/4698/N > 

Acesso em: 19.01.17  
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10. Preliminarmente, pontue-se que houve divergência entre Secretaria de 

Atos de Pessoal e Ministério Público de Contas no tocante ao conhecimento de 

alguns dos questionamentos formulados na presente consulta. 

11. Enquanto a unidade técnica manifestou-se pela resposta de todos os 

itens questionados, o órgão ministerial dissentiu de tal entendimento, pugnando pelo 

não conhecimento dos questionamentos formulados e transcritos nos itens 8.I e 8.II, 

por tratarem-se de matéria interna corporis da Câmara Municipal. 

12. No tocante à tal divergência, afirme-se que esta relatoria corrobora o 

entendimento do Ministério Público de Contas, por entender que os 

questionamentos formulados nos itens supracitados são matérias a serem 

disciplinadas pelo Município em sua Lei Orgânica e no Regimento Interno da 

respectiva Câmara Municipal, no exercício de sua autonomia política e 

administrativa. 

13. Pontue-se que o art. 29, IX, da Constituição Federal, estabelece que: 

Art. 29.  O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com 
o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da 
Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos 
nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes 
preceitos: 

(...) 

IX – proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, 
similares, no que couber, ao disposto nesta Constituição para os 
membros do Congresso Nacional e, na Constituição do respectivo Estado, 
para os membros da Assembleia Legislativa; (grifos nosso) 

14. Conforme o artigo supracitado e diferente do que afirmado pela 

Secretaria de Atos de Pessoal, somente se aplicam aos vereadores as regras da 
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Constituição Federal relativas aos parlamentares federais que disciplinem proibições 

e incompatibilidades. 

15. Caso a Constituição Federal tivesse optado pela reprodução 

compulsória, nas respectivas leis orgânicas dos Municípios, de todo o regramento 

nela prevista para Deputados Federais e Senadores, assim deveria ter feito 

expressamente, como o fez no art. 27, § 1.º, em relação aos Deputados Estaduais, 

onde estabelece que: 

§ 1.º Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando-se-
lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, 
imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e 
incorporação às Forças Armadas. (grifos nosso) 

16. Nesse sentido, não há que se falar na aplicação compulsória no âmbito 

municipal do art. 56, § 1.º, da CF/88, que estabelece que em caso de licenças 

superiores a 120 dias, será o suplente convocado, cabendo a este ente federativo 

disciplinar a matéria, por meio de sua Lei Orgânica, bem como do Regimento Interno 

da Câmara Municipal8. 

17. Ademais, cabe ao Poder Legislativo municipal, de acordo com o 

entendimento de seus membros, conceder licenças aos seus vereadores, bem como 

determinar a convocação dos respectivos suplentes, cabendo a este Tribunal de 

                                                           
8 Ainda que não seja obrigatória a reprodução do art. 56, § .1º, da CF/88, conforme explicitado pelo consulente 

em sua inicial de fls. 1/3, existe previsão na Lei Orgânica do Município de Hidrolândia, bem como no Regime 

Interno da Câmara Municipal, de que após o período de 120 dias de afastamento do vereador, torna-se 

obrigatória a convocação de seu suplente. Não obstante, como a análise da presente consulta se dá em tese, e 

não considerando-se as especificidades do caso concreto, tal circunstância não altera o entendimento aqui 

explicitado. 
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Contas se manifestar apenas em situações em que, na análise de casos concretos, 

se verifique o desrespeito às Constituições Federal e do Estado de Goiás, bem como 

a outras normas aplicáveis. 

18. Nesse sentido, assevera Hely Lopes Meirelles (2008, p. 641)9: 

A licença para o vereador se afastar do exercício do mandato é 
substancialmente um ato político, razão pela qual depende de deliberação do 
plenário, que decide discricionariamente sobre sua conveniência e 
oportunidade. (...) 

O plenário é soberano para negar ou conceder licenças solicitadas, assim 
como para cassar as que forem concedidas, desde que julgue conveniente o 
retorno do vereador ao exercício do mandato. (grifos nosso) 

19. Pelo exposto, constata-se que a competência para legislar sobre as 

hipóteses de afastamento e licença dos vereadores é do Município, no exercício de 

sua autonomia política e administrativa, bem como é competência da Câmara 

Municipal, por meio de seu órgão deliberativo, conceder licença aos seus 

respectivos membros, motivo pelo qual esta relatoria manifesta-se pelo não 

conhecimento  dos questionamentos dos itens 8.I e 8.II. 

20. Ademais, esta relatoria, verificando que a presente consulta atende 

parcialmente aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica 

deste Tribunal, manifesta-se pelo seu conhecimento no tocante aos itens 8.III, 

8.IV e 8.V, tendo em vista estarem compreendidos no rol de competências deste 

Tribunal. 

21. Ademais, constata-se que a matéria consultada nos autos não possui 

nítido caráter de caso concreto, possuindo o devido grau de abstração, não 

                                                           
9 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: Malheiros. 15 ed. 
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incorrendo, portanto, na vedação do art. 200, segunda parte, do Regimento Interno 

desta Corte de Contas. 

II – DO MÉRITO 

22. Com relação ao mérito do item 8.III, pontue-se que esta relatoria 

corrobora o entendimento da Secretaria de Atos de Pessoal e Ministério Público de 

Contas, no sentido de que não é devido o pagamento de subsídio a vereador preso 

cautelarmente e afastado do exercício de suas funções, pois o efetivo exercício da 

atividade de vereança é condição para o recebimento do respectivo subsídio, tendo 

em vista a sua natureza pro labore faciendo. 

23. Inicialmente, cabe tecermos alguns comentários sobre o regime jurídico 

aplicável aos vereadores, sobretudo no aspecto relacionado à sua remuneração, 

bem como as diferenças existentes entre esses agentes políticos e os parlamentares 

federais e estaduais. 

24. Afirme-se que, exceto as capitais de estados e os municípios que 

possuíam mais de 100 mil habitantes, previa a Constituição Federal de 1967 que o 

exercício da vereança seria atividade não remunerada. 

25. Tal situação de gratuidade no desempenho da atividade foi alterada 

apenas com a Emenda Constitucional nº 4, de 1975, que passou a estabelecer que, 

conforme limites e critérios da lei municipal, teriam os vereadores direito à 

remuneração. 

26. Pontue-se ainda que, em análise do direito comparado, pode-se 

constatar que a atividade de vereança em diversos países não é remunerada, 

representando, na verdade, um múnus público atribuído ao cidadão. 
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27. Nesse sentido, Saulo José Casali Bahia, na obra Tratado de Direito 

Municipal10, pontua que (2018, p. 236): 

Diferentemente de diversos países, a atividade dos vereadores é 
remunerada, opção que vem de longa data no Brasil, em que pese a 
redução das atividades legislativas municipais com a República e a 
circunstância de que a atividade em si, na praticamente totalidade dos 
municípios brasileiros, é ínfima, necessitando de poucas horas 
semanais. 

28. Ressalte-se que, ao traçar essas linhas históricas, não se está aqui a 

diminuir a relevante função do vereador no âmbito municipal, nem tampouco a 

defender a gratuidade do exercício de sua função, mas tão somente destacar a 

peculiaridade do mandato, cuja remuneração só se justifica pelo efetivo exercício da 

atividade, caracterizando-se assim sua natureza pro-labore faciendo. 

29. Hely Lopes Meirelles (2008, p. 642)11, inclusive, em obra dedicada ao 

assunto, e considerando a natureza da remuneração do vereador, pontua que 

mesmo nos casos de licença, a princípio, não haveria o direito ao percebimento de 

subsídios, conforme trecho abaixo transcrito: 

O licenciado deveria perder integralmente os subsídios porque a 
remuneração dos membros dos Corpos Legislativos é, por natureza, pro 
labore faciendo, vale dizer, pelo exercício da função. Desde que afastado do 
exercício do mandato cessa a causa legal da remuneração, diversamente do 
que ocorre com os servidores públicos, que podem obter determinadas 
licenças com vencimentos parciais ou integrais, uma vez que tais 
vencimentos têm caráter alimentar e resultam da relação de emprego mantida 
com o Poder Público. (grifos nosso) 

                                                           
10 NASCIMENTO, Carlos Valder do. PIETRO, Maria Sylvia Zanella de. MENDES, Gilmar Ferreira. Tratado de 

Direito Municipal. Belo Horizonte: Fórum, 2018. 

11 Ob. Cit.  
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30. O referido autor, no entanto, ressalva as hipóteses previstas no art. 56, 

II, da CF/8812, que referem-se às restritas situações em que o parlamentar federal 

poderá se licenciar do cargo, sem perder o mandato para o qual foi eleito: 

Sabido que o vereador não é servidor público, mas sim agente político, 
vinculado ao governo municipal por relações de cidadania (eleição), só faz jus 
ao subsídio quando no exercício do mandato. Entretanto, a matéria deverá 
ser disciplinada pelas leis orgânicas municipais, que poderão seguir, por 
simetria, o disposto no art. 56, II, da CF, aplicável aos membros do 
Congresso Nacional. 

31. Conforme se constata da leitura do art. 56, II, da CF, aplicáveis aos 

Deputados Federais (bem como aos Deputados Estaduais, por força do que dispõe 

o art. 27, § 1.º da CF), estes não perderão o mandato quando forem licenciados 

pelas respectivas casas legislativas por motivo de doença ou para tratarem de 

assuntos de interesse particular, neste último caso não podendo o afastamento ser 

superior a 120 dias por sessão legislativa. 

32. Ressalte-se ainda que, na restrita hipótese de motivo de doença, 

quando os deputados federais e estaduais se licenciam do cargo, tal licença se dá 

sem o recebimento de subsídios, o que reforça a natureza pro-labore faciendo da 

remuneração dos agentes políticos. 

33. Resta claro, portanto, que salvo na razoável hipótese de motivo de 

doença, não cabe se cogitar de uma licença remunerada para vereadores presos 

                                                           
12 CF/88, art. 56.  Não perderá o mandato o Deputado ou Senador: 

(...) 

II – Licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de interesse 

particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa. 
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provisoriamente, hipótese na qual ficarão afastados do exercício do mandato, não 

fazendo jus, portanto, à respectiva remuneração. 

34. Pontue-se que, embora a discussão sobre o assunto ainda seja 

relativamente recente, não se encontrando farta jurisprudência que permita afirmar 

categoricamente ser esse o posicionamento majoritário de nossos Tribunais de 

Contas, é possível mencionar exemplos onde o entendimento supracitado vem 

sendo seguido. 

35. Nesse sentido, conforme mencionado pelo Ministério Público de 

Contas e Secretaria de Atos de Pessoal, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

(TCE/PR) expediu recomendação aos seus jurisdicionados para que não realizem o 

pagamento de remuneração a vereador preso provisoriamente, conforme notícia 

extraído de seu endereço eletrônico13: 

O Tribunal de Contas está notificando os 399 presidentes de Câmaras 
Municipais do Paraná sobre o que estabelece o Acórdão nº 2376/12, do Pleno 
da corte.  A determinação prevê que vereador que se encontra preso por 
decisão passível de recurso não deve receber os subsídios mensais a que 
teria direito se estivesse exercendo o mandato sem impedimentos. Segundo o 
presidente do TCE-PR, conselheiro Durval Amaral, o presidente de Câmara 
que desrespeitar a determinação terá de devolver os recursos e será 
responsabilizado pelo ato. 

A posição do Tribunal foi formalizada em 2012, em resposta a uma consulta 
formulada pelo vereador Leonardo Bevilacqua Maito, então presidente da 
Câmara Municipal de Palmas (Sul do Estado). O relator da matéria, o então 
conselheiro Hermas Brandão (hoje aposentado), contrariou o parecer jurídico 
emitido pela Câmara de Palmas e acompanhou as manifestações das 
unidades técnicas e jurídicas do TCE-PR e do Ministério Público de Contas 
(MPC-PR). 

                                                           
13 <https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/vereador-preso-nao-pode-receber-remuneracao-da-camara-alerta-o-

tce-pr/4698/N> 
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Assim, o relator votou pela impossibilidade de pagamento "dos subsídios 
(salário) a parlamentar que estiver detido temporária ou preventivamente por 
decisão de juiz de primeira instância, cuja decisão dependa de confirmação 
colegiada em decorrência de apelação criminal". 

 Doutrina 

A decisão do relator, ao citar a ausência de legislação sobre o pagamento de 
subsídio a parlamentar em situações como a então relatada pela Câmara de 
Palmas, fundamentou-se na doutrina e nos princípios da legalidade e da 
moralidade administrativa. 

Ao escrever sobre o direito de licença dos parlamentares, o jurista Hely Lopes 
Meireles, pontuou: "A remuneração dos membros dos Corpos Legislativos é, 
por natureza, pro labore faciendo, vale dizer, pelo exercício da função. Desde 
que afastado do exercício do mandato, cessa a causa legal de remuneração, 
diversamente do que ocorre com os servidores públicos, que podem obter 
determinadas licenças com vencimentos parciais ou integrais, uma vez que 
tais vencimentos têm caráter alimentar e resultam da relação de emprego 
mantida com o Poder Público". 
No voto, aprovado em plenário, o conselheiro relator destacou: "Trata-se da 
aplicação do princípio da legalidade conjugado com o da moralidade 
administrativa, haja vista que, na seara pública, diversamente do que se 
admite para o setor privado, somente são permitidas aquelas condutas 
expressamente autorizadas por lei". 

"A impossibilidade de o vereador desempenhar suas funções por força de 
decisão judicial que determinou sua prisão, caracteriza impedimento 
temporário para o exercício do mandato, impondo a suspensão do pagamento 
de seu subsídio mensal por deliberação da Câmara Municipal, nos termos 
regimentais e da Lei Orgânica", afirma trecho do Acórdão nº 2376/12. 

36. Outro precedente passível de ser mencionado vem da Câmara 

Municipal de Pradópolis, município do Estado de São Paulo, cuja procuradoria 

jurídica expediu o seguinte parecer (Parecer Jurídico nº 019/201614) 

                                                           
14 Disponível em : <https://pradopolis.sp.leg.br/transparencia/procuradoria-juridica/pareceres-

juridicos/2016/parecer-019_16-suspensao-subsidio-prisao-preventiva-manifesto.pdf/at_download/file> 
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Direito Administrativo e Criminal. Afastamento cautelar do exercício da 
vereança (Lei n° 12.850/2013, § 5º do art. 2º) e prisão preventiva (CPP, art. 
311 e seguintes). Incompatibilidade e prejudicialidade. Medida alternativa à 
prisão que perde efeito diante da decretação da prisão provisória (preventiva). 
Hipóteses de licença remunerada taxativamente previstas na lei local 
(numerus clausus). Medida privativa de liberdade que impede o exercício 
do mandato. Remuneração que decorre do exercício da função pública 
(pro labore faciendo). Impedimento temporário para o exercício das 
funções. Suspensão do mandato e, consequentemente, dos subsídios. 
Preservação do cargo de agente político até o trânsito em julgado na esfera 
penal. Observância ao devido processo legal e ao Princípio da presunção de 
inocência (não culpabilidade). Pelo indeferimento do requerimento. (grifos 
nosso) 

37. Mencione-se ainda decisão da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública 

Municipal de Belo Horizonte, noticiada em portal de notícias de âmbito nacional15, 

que determinou a suspensão dos subsídios de vereador preso provisoriamente 

diante de ação ajuizada pelo Ministério Público estadual: 

A Justiça de Minas Gerais determinou o bloqueio dos bens e a suspensão do 
salário do vereador Wellington Magalhães, ex-presidente da Câmara 
Municipal de Belo Horizonte e preso, há um mês, por suspeita de receber 
propina em contratos do Legislativo que somam R$ 30 milhões. A 
remuneração do parlamentar, alvo de processo de cassação instaurado na 
Câmara, era de R$ 17 mil. 

A determinação é do juiz Rinaldo Kennedy da Silva, titular da 2ª Vara dos 
Feitos da Fazenda Pública Municipal de Belo Horizonte. O magistrado 
também bloqueou os bens da esposa do vereador, Kelly Jaqueline 
Magalhães, e de Daniel Figueiredo Borja, suposto laranja do parlamentar. 

                                                           
15 <https://noticias.r7.com/minas-gerais/justica-suspende-salario-de-ex-presidente-da-camara-de-bh-

25052018> 
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38. Possível colher-se ainda precedentes do Tribunal de Justiça de 

Amazonas, onde foi negado pedido de vereador para receber remuneração durante 

período em que esteve preso provisoriamente, conforme notícia abaixo veiculada: 

O juiz Rafael Almeida Cró Brito, titular da Vara Única da Comarca de Pauini 
(distante 915 quilômetros de Manaus), julgou improcedente o pedido do 
vereador Antônio Barreiros Venâncio que recorreu à Justiça requerendo 
o direito de receber subsídios no período em que esteve preso 
preventivamente pela Polícia Federal. 

A decisão do juiz foi tomada no último domingo (18) e pautou-se pelo que 
disciplinam a jurisprudência e a Lei Orgânica do Município de Pauini. 

Eleito para o exercer o mandato de vereador na Câmara Municipal de Pauini 
no período de 2012 a 2016, Antônio Barreiros Venâncio, conforme os autos, 
foi preso em junho de 2016 pela Polícia Federal durante a Operação “Cartas 
Chilenas”, que investigava a existência de crimes de corrupção e lavagem de 
dinheiro no município. No requerimento indeferido pelo juiz da Comarca de 
Pauini, Antônio Barreiros Venâncio solicitava o pagamento da 
remuneração parlamentar do mês que foi detido (junho de 2016) até o 
mês em que concluiria o exercício de seu mandato, em dezembro do 
mesmo ano. 

Na sentença, o juiz Rafael Almeida Cró Brito afirmou que “somente faz 
jus ao recebimento decorrente das verbas de vereança aquele que 
comprova o efetivo exercício de comparecimento regular as sessões”. 

PUBLICIDADE 

O magistrado sedimentou sua decisão em jurisprudência sobre o mesmo 
tema, como o processo nº 2376/12 julgado pelo TCE/PR destacando que “a 
impossibilidade de o vereador desempenhar suas funções por força judicial 
que determinou sua prisão, caracteriza impedimento temporário para o 
exercício do mandato, impondo a suspensão do pagamento de seu benefício 
mensal por deliberação da Câmara Municipal, nos termos regimentais e da 
Lei Orgânica”. 

Sustentou o magistrado que, em conformidade com o que disciplina o art. 40 
da Lei Orgânica do Município de Pauini, “independente de requerimento, 
considerar-se-á como licença o não comparecimento às reuniões de vereador 
privado temporariamente de sua liberdade em virtude de processo criminal 
em curso”, apontou. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Ressaltou ainda o juiz Rafael Cró Brito que na época da prisão do então 
vereador, seu suplente foi convocado para comparecer e participou das 
deliberações legislativas, recebendo salário pelo exercício da função. 

Julgando improcedente o pedido do vereador, o magistrado acrescentou que 
a concessão da remuneração pleiteada violaria o princípio da moralidade pois 
“o antigo vereador não desempenhou regularmente suas funções, ainda mais 
por se encontrar preso, quer de forma preventiva ou temporária”, concluiu o 
juiz Rafael Cró Brito. 

 

39. Pelo exposto, resta claro que a jurisprudência dos Tribunais brasileiros, 

muito embora ainda “tímida” sobre o assunto, começa a se consolidar no sentido da 

manifestação defendida por esta relatoria, ou seja, pela impossibilidade do 

pagamento a remuneração de vereador preso cautelarmente. 

40. Tendo em vista a relação com o assunto aqui tratado, importante 

mencionar ainda a diferença entre o regime aplicável aos Deputados federais e 

estaduais e aquele aplicável aos vereadores. 

41. No tocante aos parlamentares federais e estaduais, pontue-se que 

vigora para estes a denominada imunidade formal, prevista, dentre outros 

dispositivos, no art. 53 da CF, abaixo transcrito, in verbis: 

Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por 
quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 35, de 2001) 

§ 1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão 
submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001) 

§ 2º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional 
não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse 
caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa 
respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva 
sobre a prisão. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001) 

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc35.htm#art1
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc35.htm#art1
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§ 3º Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime ocorrido 
após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa 
respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto 
da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento 
da ação. 

42. Nesse sentido, conforme previsto no art. 53, § 2.º, da CF, na hipótese 

em que os Deputados Federais forem presos, após a expedição do diploma, caberá 

à respectiva casa legislativa deliberar sobre a prisão, podendo mantê-la ou não. 

43. Pontue-se, no entanto, que tal prerrogativa não é extensível aos 

vereadores, mesmo que exista disposição expressa na Lei Orgânica do Município 

nesse sentido, disposição esta que, caso existente, reputar-se-ia inconstitucional. 

44. Nesse sentido, a doutrina assim se posiciona16: 

Não cabe realizar uma associação completa da atividade do vereador àquela 
dos deputados federais, pela diferenciada importância no contexto nacional e 
federativos destes últimos. Desse modo, não gozam os legisladores 
municipais dos mesmos privilégios dos legisladores federais e mesmo 
estaduais, já que o mister desempenhado é acentuadamente desigual. 

(...) 

Muitas leis orgânicas e mesmo diversas constituições estaduais ignoraram 
esta ausência de equiparação e criaram para vereadores esdrúxulas 
previsões de inviolabilidade pessoal ou material no caso de crimes 
comuns, inovações inteiramente inconstitucionais. Não há, como ocorre 
para parlamentares federais desde a expedição do diploma, a vedação à 
prisão exceto em flagrante delito de crime inafiançável, e tampouco a 
remessa de autos da eventual prisão realizada à Câmara Municipal, 
dentro de vinte e quatro horas, para que, pelo voto da maioria de seus 
membros, resolva sobre ela, nem cabe falar em licença para o processo-
crime. (grifos nosso) 

                                                           
16 NASCIMENTO, Carlos Valder do. PIETRO, Maria Sylvia Zanella de. MENDES, Gilmar Ferreira. Tratado de 

Direito Municipal. Belo Horizonte: Fórum, 2018. 
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45. Pontue-se ainda ser essa a posição consolidada no âmbito do 

Supremo Tribunal Federal, conforme ementas abaixo transcritos: 

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRIMARIEDADE E BONS 
ANTECEDENTES QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA EVITAR A 
CONSTRIÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE MOTIVADA. INSUFICIENTE 
TAMBÉM A CONDIÇÃO DE VEREADOR DO PACIENTE PARA IMPEDIR A 
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 
PROCESSO COMPLEXO COM MUITOS CO-RÉUS. PRECEDENTES DO 
SUPREMO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E 
DENEGADO NA PARTE CONHECIDA. (...) . III - Condição de vereador que 
não garante ao paciente tratamento diferenciado relativamente aos demais 
co-réus. IV - Os edis, ao contrário do que ocorre com os membros do 
Congresso Nacional e os deputados estaduais não gozam da denominada 
incoercibilidade pessoal relativa (freedom from arrest), ainda que algumas 
Constituições estaduais lhes assegurem prerrogativa de foro. V - Habeas 
corpus conhecido em parte e denegado na parte conhecida (STF, HC 94.059, 
j. 6/5/2008). 

46. Diante do exposto, considerando as posições jurisprudenciais sobre o 

tema, bem como as lições apresentadas pela doutrina, reafirma-se o entendimento 

aqui exposto, no sentido de que não é devido o pagamento de subsídio a vereador 

preso cautelarmente e afastado do exercício de suas funções, pois o efetivo 

exercício da atividade de vereança é condição para o recebimento do respectivo 

subsídio, tendo em vista a sua natureza pro labore faciendo, ressalvada a hipótese 

de decisão judicial em sentido contrário, cabendo à Câmara Municipal decidir pela 

concessão ou não de licença. 

47. No tocante ao questionamento transcrito no item 8.IV pontue-se que, 

tendo em vista que esta relatoria manifestou-se negativamente quanto ao item 8.III, 

corroboramos da mesma forma os entendimentos da unidade técnica e Ministério 

Público de Contas, no sentido de ficar prejudicado, uma vez que a impossibilidade 
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do pagamento de subsídio a vereador preso cautelarmente obsta a ocorrência de 

pagamento de dois subsídios em decorrência de um único mandato. 

48. Nesse sentido, resta eliminada a hipótese aventada pelo consulente, 

de se pagar doze subsídios mensais, muito embora a Câmara Municipal só possua 

onze vereadores. 

49. Da mesma forma, resta prejudicado também a resposta ao 

questionamento transcrito no item 8.V, conforme exposto pelo Ministério Público de 

Contas, tendo em vista que não há que se falar em pagamento concomitante de 

vereador preso e seu suplente. 

50. Excepciona-se apenas a hipótese de pagamento de vereador preso por 

determinação judicial, situação na qual o referido pagamento enquadra-se como 

despesa de pessoal para aferição dos limites legal e constitucionalmente 

estabelecidos, conforme previsto pela Secretaria de Atos de Pessoal: 

Ainda que haja determinação judicial para a continuidade do pagamento de 
subsídios a vereador afastado do cargo, mesmo após a posse do suplente, o 
dispêndio com o pagamento dos subsídios deve continuar integrando as 
despesas de pessoal da Câmara Municipal, observados os limites impostos 
nos arts. 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 29-A, caput e 
§1º da CF/88. 

51. Diante de todo o acima exposto, amparado na fundamentação supra, e 

corroborando as manifestações da Secretaria de Controle Externo e do Ministério 

Público de Contas, nos termos do artigo 85, § 1º da Lei 15.958/2007, com redação 

acrescida pela Lei 17.288/2011, art. 83 do Regimento Interno, regulamentado pela 

Resolução Administrativa nº 232/2011, cujo artigo 6º, IV foi disciplinado pela Portaria 

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br


Fls.____ 

 

 

 

Rua 68, nº 727 – CENTRO – FONE: 3216 -6219  –  FAX: 3216 6292  CEP: 74 055 -100 – GOIÂNIA-GO. 
www.tcm.go.gov.br / e-mail: as.vascocicero@tcm.go.gov.br 

p:\meus documentos\secretaria\2018\publicações no doe doc\ac cons - 00023 2018 proc 06321 2018 consulta pagamento vereador 
preso provisoriamente.doc 

 

41 

 

n. 557/2011, proponho que o Tribunal Pleno adote a minuta de Acórdão Consulta 

que submeto à sua deliberação. 

52. É a Proposta de Decisão. 

 

Gabinete do Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo, Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em Goiânia, aos 5 de novembro de 

2018.  

 

Vasco C. A. Jambo 
Conselheiro Substituto – relator  
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