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RELATORIO

Tratam os autos de consulta formulada pelo prefeito municipal de Alto
Paraiso de GoiAs, senhor Divaldo Wilian Rinco, quanto a compatibilidade da Lei Municipal
n° 853/2010, que adequou o salArio dos professores ao piso salarial profissional nacional,
frente a legislacAo eleitoral (art. 73, V e VIII da Lei n° 9.504/97 e art. 50, V e VIII da
Resolucäo do TSE no 23.191/09).

E o relatOrio.

ANALISE PELA AUDITORIA DE ATOS DE PESSOAL

11.1 FUNDAMENTACAO

Conforme previsto no art. 31, I, da Lei n o 15.958/2007, o consulente é
parte legitima para efetuar consultas a esta Corte de Contas, em razäo de ocupar o cargo
de prefeito do municipio.

Entretanto, nao consta dos autos o parecer do OrgAo de assisténcia
tecnica ou juridica da autoridade consulente, conforme exigència do art. 31, § 1°, da Lei no
15.958/2007, o que conduz, necessariamente, ao nao conhecimento da consulta.

Observa-se, ainda, que a materia consultada configura caso concreto,
sendo que a resposta	 eventualmente dada por este Tribunal poderà constituir
prejulgamento do fato, o que leva a Auditoria a propor o nao conhecimento do expediente
a titulo de consulta.

Contudo, esclarece a Especializada que a questâo trazida aos autos
versa sobre a compatibilidade da Lei Municipal n° 853/2010, que adequou os vencimentos
dos professores ao piso sala al profissional nacional, frente a I- .islacao eleitoral, materia
regida pelo art. 73, V e	 d- ei no 9.504/97 e art. 50, V = q II da Res	 o do TSE no
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112 CONCLUSAO DA AUDITORIA

Ante o exposto, concluiu a Auditoria de Atos de Pessoal:
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23.191/09.

A lei eleitoral restringe a supressao ou readaptageo de vantagens ou a
realizageo de revise° geral da remunerageo dos servidores pUblicos que exceda a
recomposigao da perda de seu poder aquisitivo, nos fres meses que antecedem a eleigao
ate a data da posse dos eleitos. No pleito deste ano, o periodo de vedagao vai de 03 de
julho de 2010 a 1° de janeiro de 2011.

No entanto, em regra, as vedageles sao para a esfera em que ocorre a
eleigao, conforme jurisprudencia do Tribunal Superior Eleitoral. No caso deste ano, as
eleigees sao para cargos estaduais e federais, nao havendo pleito municipal, o que nao
faz incidir a especie as vedagees dos mencionados dispositivos legais, persistindo apenas
as restrigaes da Lei de Responsabilidade Fiscal, restando tao-sO a Justice Eleitoral apurar
a ocorréncia de casos que possam, de forma indireta, beneficiar determinados candidatos
a cargos eletivos.

Em suma, mesmo nao havendo vedageo na lei eleitoral, pode acontecer
casos em que a supressao ou readaptag.ao de vantagens ou a realizagao de revise° geral
da remuneragao dos servidores pUblicos, que exceda a recomposigao da perda de seu
poder aquisitivo, possa beneficiar candidatos aos cargos eletivos em disputa, o que
podere resultar em sangOes aplicaveis pela Justice Eleitoral.

Os objetivos do art. 73 da chamada Lei das EleigOes e do art. 50 da
Resolugao do TSE no 23.191/09 sao (i) proporcionar a igualdade de oportunidades entre
candidatos nos pleitos eleitorais, (ii) evitar favorecimentos, (iii) impedir que a concessao
de meihorias remuneraterios sejam trocadas por votos, e, (iv) vedar perseguigOes por
politicagem, ou seja, que a opgao do eleitor nao seja obsteculo a evolugao de sua carreira
no servigo pUblico.

Desse modo, nao ha nenhum (Alice quanto aos municipios veicularem
supressao ou readaptageo de vantagens ou concederem revise° geral da remunerageo
dos servidores pUblicos, que exceda a recomposigao da perda de seu poder aquisitivo, no
period° de 03 de julho de 2010 a 1° de janeiro de 2011, uma vez que o pleito deste ano
nao este afeto a circunscrigao eleitoral municipal, ressalvados os casos que, porventura,
venham a beneficiar candidaturas, a ser apurados pela Justice Eleitoral.
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efetuar juizo negativo da admissibilidade da consulta, tendo vista que e
a questao versa apenas sobre caso concreto, bem como nao foi apresentado o parecer
do Orgao de assistencia tAcnica ou jurldica da autoridade consulente; e,

caso superada a preliminar, responder ao consulente que nao ha
nenhum Obice quanto a compatibilidade da Lei n° 853/2010 corn a legislagao eleitoral (art.
73, V e VIII da Lei n° 9.504/97 e art. 50, V e VIII da Resolugao do TSE n° 23.191/09), uma
vez que o pleito deste ano nao esta afeto a circunscrigao eleitoral municipal, ressalvados
os casos que, porventura, venham a beneficiar candidaturas, a ser apurados pela Justiga
Eleitoral; e,

III. dar ciéncia ao consulente da decisao que vier a ser tomada.

III. ANALISE PELO MINISTERIO PUBLIC() DE CONTAS

Encaminhados os autos ao Parquet, este emitiu o Parecer n° 4657/2010
corn as seguintes consideragOes:

A Lei no 15.958/2007, Lei Organica deste Tribunal, disciplina em seus arts. 31 e 32 a possibilidade de
ingresso no merito de feitos como o ora em epigrafe. Diz a Lei:

Art. 31. 0 Tribunal decidira sobre consultas quanto a thivida suscitada na aplicacio de
dispositivos legais e regulamentares concernentes a materia de sua competencia, que the forem
formuladas pelas seguintes autoridades:
I — Governador do Estado, Presidente da Assembleia Legislativa, Presidente de Tribunal, Prefeito ou
Presidente da Camara Municipal;
II — Chefe do Ministerio Pithlico Estadual;
III — Presidente de ComissAo da Assemblëia Legislativa ou da Camara Municipal;
IV — Secretario de Estado ou autoridades do Poder Executivo Estadual de nivel hierdrquico
equivalente;
§ 1° As consultas devem conter a indica* precisa do seu objeto, ser formuladas articuiadamente e
instruidas corn parecer do Area° de assisténcia tecnica ou iuridica da autoridade consulente.
§ 2° Cumulativamente corn os requisitos do § 1° deste artigo, as autoridades referidas nos incisos III e
IV deverao demonstrar a pertinéncia tematica da consulta as respectivas areas de atribuicao das
instituicOes que representam.
§ 3° A resposta a consulta a que se refere este artigo tern carater normativo e constitui prejulgamento
da tese, mas nao do fato ou caso concreto.
Art. 32. 0 relator ou o Tribunal nao conheceM de consulta que nao atenda aos requisitos do art.
31 ou verse apenas sobre caso concreto, devendo o processo ser arquivado apOs comunic Ao ao
consulente.
Inicialmente, cumpre destacar •ue a presente Consulta nao atende aos requisitos es	 dos nos
dispositivos supra.
Corn efeito, consoant , elatado	 o instrui os autos o parecer da •	 • rra Juridica o	 sulente.
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Ainda, patente tratar-se de caso concreto, 	 eis que reclama o Chefe do Poder Executivo
pronunciamento desta Casa quanto a "legalidade do ato frente a legislacdo eleitoral" (fl. 001, grifei).
Desta feita, inteligencia do art. 32 da Lei n o 15.958/07, reforcado pela Resolucdo Administrativa no
021/08, ndo se poderia conhecer da presente Consulta.
Entretanto, considerando a relevincia da materia, vez que em discussilo a eficicia de norma coin
reflexos na remuneracio dos servidores — afetando, pois, seus direitos — e nas financas ptiblicas,
esta Procuradoria de Contas, invocando ainda o necessario canter orientador da Corte, passa a
responder a presente Consulta, vale lembrar, em tese, ou seja, sem prejulgamento do caso concreto.
Inicialmente, convém esclarecer o conteftdo das normas supostamente em confronto.
Diz o art. 60, inciso III, alinea e do Ato das Disposicees Constitucionais TransitOrias, corn a redacdo
que the foi conferida pela Emenda Constitucional n o 53/06:
Art. 60. Ate o 14° (decimo quarto) ano a partir da promulgacao desta Emenda Constitucional, os
Estados, o Distrito Federal e os Municipios destinardo parte dos recursos a que se refere o caput do art.
212 da Constituicdo Federal a manutencdo e desenvolvimento da educacao basica e a remuneracio
condigna dos trabalhadores da educacio, respeitadas as seguintes disposicdes:
(...)
III - observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e N do caput do art. 208 da
Constituigdo Federal e as metas de universalizacdo da educacdo basica estabelecidas no Plano
Nacional de Educacdo, a lei dispori sobre:
(...)
e) prazo para fixar, em lei especifica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do
magisterio publico da educaclio bfisica; (grifei)
0 transcrito dispositivo foi regulamentado pela Lei Federal n° 11.738/08. Esta, por sua vez, foi objeto
da Acdo Direta de Inconstitucionalidade n° 4.167. Em analise inicial, o Supremo Tribunal Federal
deferiu parcialmente a cautelar para fixar interpretacdo conforme ao artigo 2°, da Lei n° 11.738/2008,
no sentido de que, ate o julgamento final da acdo, a referencia do piso salarial é a remuneracdo; deferiu
a cautelar ainda para suspender, ate julgamento final da ADI, a aplicabilidade do § 4° do artigo 2°, que
trata da jornada de trabalho; e deu interpretacdo conforme ao artigo 3° para estabelecer que o calculo
das obrigacOes relativas ao piso salarial se dui a partir de 01 de janeiro de 2009.
Assim, pacificou-se o entendimento de que a partir do exercicio 2009 os entes federados deveriam
implantar, de forma progressiva, referido piso, consoante dispae a mencionada Lei:
Art. 24 0 piso salarial profissional nacional para os profissionais do magisterio [Mille() da
educacio bisica sera de R$ 950,00 (novecentos e cinqiienta reais) mensais, para a formacdo em nivel
medic), na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lein 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educacdo nacional.
(...)
§	 Por profissionais do magisterio pfiblico da educacdo basica entendem-se aqueles que
desempenham as atividades de docéncia ou as de suporte pedagOgico a docencia, isto é, direcao ou
administracdo, planejamento, inspecdo, supervisdo, orientacdo e coordenacdo educacionais, exercidas
no 'ambito das unidades escolares de educacdo basica, em suas diversas etapas e modalidades, com a
formacdo minima determinada pela legislacao federal de diretrizes e bases da educacdo nacional.
(...)
§ 5'	 As disposicdes relativas ao piso salarial de que trata esta Lei sera° aplicadas a todas as
aposentadorias e pensdes dos	 ionais do magisterio paha) da educ cao basica alcan	 das pelo
art. 7° da Emenda Consti tonal ° 41, de 19 de dezembro de 2003, 	 a Emenda Co	 cional
47, de 5 de julho de 2 e •
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Art. 3 a 0 valor de que trata o art. 2 4 desta Lei passara a vigorar a partir de 1° de janeiro de 2008, e sua
inteEralizacio, como vencimento inicial das Carreiras dos profissionais da educacio bisica

pela Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios sera feita de forma pro2ressiva e
proporcional, observado o seguinte:
I — (VETADO);
II — a partir de 12 de janeiro de 2009, acrescimo de 2/3 (dois tercos) da diferenca entre o valor
referido no art. 22 desta Lei, atualizado na forma do art. 52 desta Lei, e o vencimento inicial da
Carreira vigente;
III — a integralizacio do valor de que trata o art. desta Lei, atualizado na forma do art. 5 a desta
Lei, dar-se-a a partir de 12 de janeiro de 2010, coin o acrescimo da diferenca remanescente.
(grifei)
Isto, posto, transcrevem-se os aventados dispositivos da Lei n° 9.504/97, que estabelece normas para
as eleicees:
Art. 73. Si° proibidas aos agentes ptiblicos, servidores ou nao, as seguintes condutas tendentes a
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar
vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercicio funcional e, ainda, ex officio, remover,
transferir ou exonerar servidor pablico, na circunscricio do pleito, nos tres meses que o antecedem e
ate a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:

a nomeacao ou exoneracao de cargos em comissào e designacab ou dispensa de funceies de
confianca;

a nomeacao para cargos do Poder Judiciario, do Ministerio Pablico, dos Tribunais ou Conselhos de
Contas e dos Orgaos da Presidencia da Republica;

a nomeacao dos aprovados em concursos pablicos homologados ate o inicio daquele prazo;
a nomeacao ou contratacao necessaria a instalacao ou ao funcionamento inadiavel de servicos

pablicos essenciais, coin previa e expressa autorizacao do Chefe do Poder Executivo;
e) a transferencia ou remocao ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciarios;
(...)
VIII - fazer, na circunscricao do pleito, revisao geral da remuneracäo dos servidores pablicos que
exceda a recomposicao da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleicao, a partir do inicio
do prazo estabelecido no art. 7° desta Lei e ate a posse dos eleitos. (grifei)
Destacando-se que o termo inicial do prazo constante do inciso VIII supra é o que consta no art. 7°, §
I°, da Lei, qual seja, 180 dias antes da eleicao, anote-se, ainda, que os ventilados incisos V e VIII do
art. 50 da ResolucAo no 23.191/09, do TSE sac) mera reproducao dos ora transcritos.
Referidas regras, que tratam das condutas vedadas aos agentes pUblicos em campanhas eleitorais,
visam tutelar, na exata diccao legal, a necessaria igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos. Cuida-se de mandamentos proibitivos, cuja interpretacao merece cautela.
Nesse diapasao, observe-se que tanto o inciso V quanto o VIII do art. 73 fazem referencia a
circunscricio do pleito. Logo, a literalidade do regramento exige perscrutar o conceito em destaque.
E é o COdigo Eleitoral Brasileiro que em seu art. 86 esclarece:
Art. 86. Nas eleicies presidenciais, a circunscricio sera o Pais; nas eleiches federais e estaduais, o
Estado; e nas municipais, o respectivo municipio. (grifei)

Disto decorre que, no p o que se izinha, ou seja, naquele marcado para
2010 — frise-se, eleic 	 estaduais — a circunscricio e o Estad
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Logo, nAo podem, v.g., as autoridades estaduais (Governador, Presidente da Assembleia Legislativa
etc.) praticar quaisquer das condutas vedadas pelo o art. 73, incisos V e VIII da Lei n° 9.504/97.
De outro lado, näo sendo a comuna circunscricAo do pleito, neste ano, bem podem as autoridades
municipais, por exemplo, nomear, contratar ou de qualquer forma admitir servidores publicos assim
como conceder-lhes revisdo geral da remuneracAo que exceda a recomposicdo da perda de seu poder
aquisitivo.
Comentando a regra inscrita no inciso V do art. 73 da Lei n° 9.504/97, assinala Thales TAcito Pontes
Luz de Pficlua Cerqueira':
Na doutrina encontramos autores que sustentam que a extensäo ou abrangencia deste inciso, no
tocante a circunscriclio do pleito, significa que nas eleicties municipais, apenas o municipio sofre a
restricAo, enquanto que nas eleicOes gerais, o Municipio fica liberado, enquanto que os Estados e a
União ficam com a restricAo alhures.
Parece-me que a regra deveria ser assim estipulada: nas eleicties municipais, o municipio fica corn a
restricAo; nas eleicties gerais e presidencial, todos os entes (...).

TSE, contudo, adota o primeiro entendimento. (grifei)
No que tange ao inciso VIII do mesmo dispositivo, que veda a concessAo de aumentos reais ao
funcionalismo pUblico, assevera Joel J. Candido2:
A palavra circunscricAo, aqui neste inciso VIII, so pode merecer interpretacao restrita e deve ser
entendida pleito por pleito, corn carater relativo e sempre no que se refere aos seus respectivos
servidores federais, estaduais ou municipais. A nit) ser assim, estes Ultimos sempre estariam
abrangidos pela proibieho legal. Em outras palavras, nas eleiceies presidenciais, SO os servidores
pOblicos federais näo podem ser aumentados; nas eleicOes gerais, so nAo podem receber a majoracao
salarial vedada os servidores estaduais e, finalmente, s6 nas eleicOes municipais a proibicho atinge
os municipiarios. (grifei)
No mesmo sentido:
Consults. Consulente: Presidente da Camara Municipal de Juiz de Fora. Possibilidade de revislio de
remuneracao em periodo eleitoral. Art. 73, inciso VIII, da Lei n.° 9.504, de 1997.
Para as eleiebes de 2002, que se darilo no 'ambito estadual e federal, o agente patina) municipal
encontra-se fora da vedacio contida no inciso citado, sendo-Ihe possivel proceder a revisão da
remuneracio de seus servidores. Consulta respondida. (Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
AcOrdao no 356. Rel.: Juiza Maria das Gracas S. Albergaria S. Costa. Julg: 10.06.2002. DJMG:
16.07.2002. p. 42) (grifei)

CONSULTA — ELEICOES MUNICIPAIS — CONDUTAS VEDADAS (ART. 73, INCISOS V e VIII
DA LEI N. 9.504/97) — CIRCUNSCRICAO DO PLEITO.
Quando se tratar de eleicfies municipais, as condutas vedadas previstas nos incisos V e VIII do
art. 73 da Lei n. 9.504/97 restringem-sea circunscricio do municipio. (Tribunal Regional Eleitoral
de Santa Catarina. Resolucäo n° 7169. Rel.: Juiz Antonio Fernando do Amaral e Silva. Julg:
13.04.2000. DJMG: 16.07.2002. p. 42) (grifei)
Tratando de ambos os incisos do art. 73 em destaque, leciona Pedro Roberto Decomain3:

CERQUEIRA, Thales Tãcito Pontes Luz de Padua. Direito eleitoral brasileiro. 3. ed. rev. ampl. e
atual. Belo Horizonte: Del Rey,	 • 559.
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De acordo corn o inciso V deste artigo (...). A circunscricAo nas eleiciies presidenciais é o pais todo.
Nas eleigoes para Governador, Senador, deputado Federal e Estadual ou Distrital, o Estado ou
Distrito Federal. Nas eleicaes municipais, o municipio. Todos os atos mencionados sio proibidos,
na circunscricAo abrangida pelo pleito, desde três meses antes de sua realizacdo, ate a data da posse
dos eleitos (...).
Por ultimo, o inciso VIII do art. 73 proibe a todos os agentes ptiblicos realizar na circunscricdo do
pleito, revisdo geral da remuneracdo dos servidores pUblicos que excedam a recomposicdo da perda de
seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleicdo (...). A proibicao é para a circunscricio do pleito.
Em eleieiles presidenciais não pode ocorrer aumento real de remuneracio dos servidores
federais desde o dia 10 de junho do ano da eleicio ate o 1° dia de janeiro do ano seguinte.
Havendo eleicties estaduais ou distritais, nesse ano tambem os servidores dos Estados e do
Distrito Federal nil) podem receber aumentos reais de salarios, a partir daquela data. Do mesmo
modo, nas eleicOes municipais, Tido podem esses aumentos ser concedidos aos servidores dos
Municipios. (grifei)
Ademais, cumpre salientar ndo se tratar a implementacdo do piso salarial nacional para os
profissionais do magisterio pliblico de mera benesse mas, antes, de imposicdo legal cuja fundamento
decorre do Ato das DisposicOes Constitucionais Transiterias.
Concluindo:
1) Para as eleiciies de 2010, que se darAo no Ambito estadual e federal, id° alcancam o agente
pAblico municipal as vedaciies contidas nos incisos V e VIII da Lei n° 9.504/97, sendo-lhe licitos
proceder a implementactio do piso salarial nacional para os profissionais do magisterio pfiblico
exigido pela Lei n° 11.738/08.

IV. DO VOTO

Tendo em vista a relevancia da materia aqui posta, esta Relatoria entende
por responder em tese a questa°.

Ressaltando todas as observaciies feitas pela Auditoria e Orgao
Ministerial acima narradas, conclui-se que para as eleicties de 2010, que sao no ambito
estadual e federal, nao alcancam o agente palico municipal as vedagees contidas nos
incisos V e VII da lei n o 9.504/97, sendo-lhes licito proceder a implementacao do piso
salarial nacional para os profissionais do magistêdo ptiblico exigido pela Lei n° 11.738/08. 

Assim sendo,     

3 DECOMAIN, Pedro Roberto. Comentarios a Lei n° 9.504/97. FlorianOpolis: Obra Juridic	 98, p. 215-

219.
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A Superintend'éncia de Secretaria, para as providioncias.
Tribunal de Contas dos Municipios, em Goiania, aos

c
Presidente: Cons. Walter Jose Rodrigues Relator: Cons. Pa es de Freitas

Participantes da votacao:

• 
s. aulo Er iranda Ortega!• 

Fui presente:	 , Procurador de Contas

ns. S bs.	 veira Azevedo
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ACORDA

0 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, pelos membros
integrantes de seu Colegiado, por responder em tese a questao, que para as eleicties de
2010, que sac) no Ambito estadual e federal, nao alcancam o agente pUblico municipal as
vedacOes contidas nos incisos V e VII da lei n o 9.504/97, sendo-Ihes licit° proceder a
implementacâo do piso salarial nacional para os profissionais do magisterio ptiblico
exigido pela Lei n° 11.738/08.

Deve ser dada ciancia do inteiro teor desta decisao, corn o subseqUente
arquivamento do processo.
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