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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00020/2019 

Técnico Administrativa 

  

 

PROCESSO N. : 14951/18 

MUNICÍPIO : Bom Jesus de Goiás 

ÓRGÃO : Poder Legislativo 

ASSUNTO : Consulta 

CONSULENTE : JOÃO BATISTA CARVALHO – Presidente da Câmara 
Municipal 

RELATOR : Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

 

 

EMENTA: CONSULTA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DO PODER 
LEGISLATIVO. INICIATIVA DE LEI PARA INSTITUIÇÃO. 
COMPETÊNCIA PRIVATIVA. REQUISITOS E CONDICIONANTES. 
NATUREZA INDENIZATÓRIA DA VERBA. NÃO INCORPORAÇÃO. 
NÃO INCLUSÃO NO LIMITE DO ART. 29-A, § 1.º, DA CF/88 

1. O Poder Legislativo detém a iniciativa privativa para propositura de 
lei que institua o benefício do auxílio alimentação aos seus servidores 
públicos. 

2. Para a instituição válida e legítima do auxílio-alimentação, deverão 
ser observados condicionantes e critérios, dentre eles a previsão em 
lei de sentido estrito, previsão das situações que autorizam seu 
pagamento, respeito aos princípios da isonomia, proporcionalidade e 
razoabilidade, bem observância do art. 169, § 1.º, I e II da CF/88, bem 
como da LRF. 

3. O auxílio-alimentação tem caráter indenizatório, não se 
incorporando aos vencimentos para qualquer fim, nem se estendendo 
aos inativos. 
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, processo nº 

14951/18, que tratam de consulta formulada pelo Sr. João Batista Carvalho, 

Presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus de Goiás, solicitando 

posicionamento deste Tribunal de Contas a respeito da possibilidade de instituição 

de auxílio-alimentação aos servidores do Poder Legislativo por meio de lei de 

iniciativa daquele poder, entre outros questionamentos. 

 

Considerando a Proposta de Decisão nº 130/2019 – 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. Conhecer da presente consulta, em razão da presença dos 

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

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

termos pontuados nos subitens 2.1 a 2.3: 

3.  

“O Poder Legislativo Municipal, dotado de autonomia administrativa e financeira, por 
meio de seus vereadores, tem competência para propor projeto de lei que institui o 
benefício ‘auxílio-alimentação’ para seus servidores? ” 

1.1. O Poder Legislativo municipal detém a iniciativa de lei para a instituição 

do benefício de auxílio-alimentação aos seus servidores. 

1.2.  

“Em caso positivo, quais as condicionantes, critérios e limites a serem observado para 
a instituição do benefício aos servidores do Legislativo?” 
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1.3. Para a instituição válida e legítima do auxílio-alimentação, deverá ser 

observado o seguinte: 

1.4.  

1.4.1. o pagamento de auxílio-alimentação aos servidores públicos locais está 

condicionado à autorização por lei em sentido estrito; 

1.4.2.  

1.4.3. a lei deve dispor, de forma clara, sobre as situações que autorizam os 

servidores a perceberem a vantagem pecuniária e as situações que suspendem ou 

impedem seu recebimento; 

1.4.4.  

1.4.5. devem ser respeitados os Princípios da Isonomia, Proporcionalidade e 

Razoabilidade, à luz das condicionantes dos sistemas de remuneração no serviço 

público previstas no art. 39, § 1º, da CF, de maneira que o benefício seja igual para 

os servidores em situações similares, proporcional e razoável ao gasto médio 

realizado pelos servidores com alimentação durante a jornada de trabalho, tendo em 

vista, ainda, a realidade local; 

1.4.6.  

1.4.7. a concessão do auxílio-alimentação aos servidores públicos deve estar 

prevista no orçamento respectivo e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos 

do art. 169, §1º, I e II, da CF, como também deve atender às exigências dos art. 16 e 

17 da LRF relativas à geração de despesa. 

“A instituição do benefício “auxílio-alimentação”, caso seja possível, tem caráter 
remuneratório, ou seja, incorpora o salário do servidor?” 

1.5. O auxílio-alimentação tem caráter indenizatório e não se incorpora  aos 

vencimentos do servidor público para qualquer fim, nem se estende aos servidores 

inativos. 
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“A despesa com “auxílio-alimentação” deve ser computada para fins de verificação do 
limite com folha de pagamento, previsto no § 1.º do art. 29-A da CF/88, a que está 
sujeita a Câmara Municipal?” 

1.6. tendo em vista que a verba “auxílio-alimentação” possui caráter 

indenizatório, não deve ser computada para fins de verificação do limite de 70% a 

ser observado pela Câmara Municipal com “folha de pagamento” definido no art. 29-

A, § 1.º, CF/88. 

2. Revogar o item 2 da Resolução Consulta TCMGO nº 44/2007. 

3. 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, 
4 de setembro de 2019. 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

Relator: Vasco Cícero Azevedo Jambo. 

Presentes os conselheiros: Cons. Fabricio Macedo Motta, Cons. 
Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Nilo Sérgio de 
Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de 
Queiroz, Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Sub. Irany de Carvalho 
Júnior, 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. 
Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de 
Castro Neto, 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. 130/2019 – GABVJ 

PROCESSO N. : 14951/18 

MUNICÍPIO : Bom Jesus de Goiás 

ÓRGÃO : Poder Legislativo 

ASSUNTO : Consulta 

CONSULENTE : JOÃO BATISTA CARVALHO – Presidente da Câmara 
Municipal 

 

RELATÓRIO  

Versam os presentes autos sobre consulta formulada pelo Sr. João 

Batista Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus de Goiás, 

solicitando posicionamento deste Tribunal de Contas a respeito dos seguintes 

questionamentos: 

1 – O Poder Legislativo Municipal, dotado de autonomia administrativa e 

financeira, por meio de seus vereadores, tem competência para propor 

projeto de lei que institui o benefício “auxílio-alimentação” para seus 

servidores? 

2 – Em caso positivo, quais as condicionantes, critérios e limites a serem 

observado para a instituição do benefício aos servidores do Legislativo? 

3 – A instituição do benefício “auxílio-alimentação”, caso seja possível, tem 

caráter remuneratório, ou seja, incorpora o salário do servidor? 

2. Vieram os autos instruídos inicialmente com documentos de fls. 1/8, 

contendo a petição inicial da consulta e o parecer jurídico do órgão de assessoria 

jurídica da autoridade consulente. 
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3. Inicialmente, por meio do Despacho nº 544/2018 – GABVJ (fl. 9), foram 

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

se informasse a existência de resolução/acórdão respondendo matéria semelhante. 

2. Nos termos do Despacho nº 221/2018 (fl. 11), a supracitada divisão 

informou que procedeu à juntada de ementas de Resoluções deste Tribunal 

relacionadas aos questionamentos contidos nos autos. 

3. Por meio do Despacho nº 551/2018 – GABVJ (fls. 12/13), esta relatoria, 

realizando um juízo preliminar de admissibilidade, determinou o encaminhamento 

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

4. Na supracitada manifestação, pontuou-se que, embora a Resolução 

Consulta TCMGO nº 004/07 responda a parte dos questionamentos realizados pelo 

consulente, não teria enfrentando todos eles, especialmente aqueles referentes à 

competência para iniciativa de lei que instituísse auxílio-alimentação aos servidores 

do Poder Legislativo, bem como as condicionantes, critérios e limites a serem 

observados na sua instituição. 

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

AUTORIDADE CONSULENTE 

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 jurídica da autoridade consulente (fls. 6/8), onde concluiu-se que: 

“Por último, a lei que autorizar a concessão do auxílio alimentação aos 
servidores do Legislativo, tem que prever certos requisitos, quais sejam: a) 
edição de lei específica tratando do auxílio alimentação; b) concessão a todos 
os servidores do Legislativo; c) valores iguais para todos os servidores; d) 

                                                           
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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esteja incluído na Lei Orçamentária Anual ou previsão na Lei instituidora do 
benefício a possibilidade de abertura de crédito adicional especial ou 
suplementar para fazer frente às despesas com o benefício, como dito antes; 
e) critério de reajuste anual do auxílio alimentação; f) estabelecer na lei 
condições para o recebimento do benefício; f) especificar na lei os casos que 
o servidor não fará jus ao recebimento do auxílio alimentação. 

Em suma, é possível a concessão do auxílio alimentação aos servidores 
de Legislativos Municipais, atento aos critérios expostos neste documento. 

É o nosso parecer, s.m.j.” 

 

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-se o Certificado nº 56/2019 (fls. 

19/25), abaixo transcrito: 

 

II. FUNDAMENTAÇÃO 
2.1. Da admissibilidade  
São requisitos da Consulta, nos termos do art. 31 da 

LOTCM c/c art. 199 do Regimento Interno:  
a)  legitimidade ativa;  
b) a indicação precisa do seu objeto;  
c) estar redigida de forma articulada;  
d) instrução do pedido com parecer do órgão de 
assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente;   
e)  versar sobre tese jurídica abstrata; 
 f) inexistência de manifestação prévia do Tribunal sobre 
o tema. 
A consulta contém a indicação de seu objeto, está 

redigida de forma articulada, foi devidamente instruída com o parecer jurídico 
e não existe manifestação prévia do TCMGO sobre o tema. 

Ainda, conforme previsto no art. 31, I, da LOTCM, 
Presidente da Câmara Municipal é parte legítima para efetuar consultas nesta 
Corte de Contas. 

Diante disso, a SAP manifesta-se pelo conhecimento da 
consulta. Ultrapassada essa análise preliminar, passa-se ao mérito. 

2.2. Do mérito 
2.2.1. Da competência 
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O consulente questiona sobre a competência do Poder 
Legislativo Municipal para, por meio de seus vereadores, propor projeto de lei 
que institui o benefício auxílio-alimentação para os servidores da Câmara 
Municipal. 

Sobre o tema, inicialmente, deve-se ressaltar que o art. 
18, da Constituição Federal - CF/88, estabeleceu a autonomia municipal na 
República Federativa do Brasil, reservando aos municípios o poder de 
autoadministração e autogoverno. Nesses termos: 

Art. 18. A organização político-administrativa da 
República Federativa do Brasil compreende a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 
autônomos, nos termos desta Constituição. 

 

A autonomia municipal compreende, entre outras, a 
capacidade do ente municipal de administrar os seus próprios interesses. 
Nesses termos, o art. 30, I, da Constituição Federal2, estabelece a 
competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local.  

Seguindo o raciocínio, o art. 39, caput, da CF/88, 
estabeleceu a competência municipal para a instituição, no âmbito do 
município, de regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da 
administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. 

Em julgado sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal 
esclareceu que a autonomia conferida pela CF/88 aos municípios implica, 
essencialmente, na capacidade de autoadministração e autogoverno. In 
verbis:  

Ação direta de inconstitucionalidade. Instituição de região 
metropolitana e competência para saneamento básico. 
Ação direta de inconstitucionalidade contra Lei 
Complementar n. 87/1997, Lei n. 2.869/1997 e Decreto n. 
24.631/1998, todos do Estado do Rio de Janeiro, que 
instituem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a 
Microrregião dos Lagos e transferem a titularidade do 
poder concedente para prestação de serviços públicos de 
interesse metropolitano ao Estado do Rio de Janeiro. 

(...) 

                                                           
2 Art. 30. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local 
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3. Autonomia municipal e integração metropolitana. A CF 
conferiu ênfase à autonomia municipal ao mencionar os 
Municípios como integrantes do sistema federativo (art. 1º 
da CF/1988) e ao fixá-la junto com os Estados e o Distrito 
Federal (art. 18 da CF/1988). A essência da autonomia 
municipal contém primordialmente (i) 
autoadministração, que implica capacidade decisória 
quanto aos interesses locais, sem delegação ou 
aprovação hierárquica; e (ii) autogoverno, que 
determina a eleição do chefe do Poder Executivo e 
dos representantes no Legislativo. O interesse comum 
e a compulsoriedade da integração metropolitana não 
são incompatíveis com a autonomia municipal. O 
mencionado interesse comum não é comum apenas aos 
Municípios envolvidos, mas ao Estado e aos Municípios 
do agrupamento urbano. (...) 

 ADI 1842, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ 
Acórdão:  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 
julgado em 06/03/2013, DJe-181 DIVULG 13-09-2013 
PUBLIC 16-09-2013 EMENT VOL-02701-01 PP-00001. 

 

Assim, sob o prisma da autonomia municipal, 
especificamente no que se refere a capacidade de autoadministração, pode-
se afirmar que os municípios possuem competência para a instituição do 
regime jurídico dos seus servidores e, consequentemente, do benefício do 
auxílio-alimentação. 

Dito isso, no que diz respeito à competência para a 
iniciativa de leis que disponham sobre regime jurídico dos servidores públicos, 
o art. 61, §1º, II, c, da CF/883, que trata do processo legislativo federal, 
estabeleceu que são de inciativa privativa do Presidente da República as leis 
que disponham sobre servidores públicos da União e Territórios e seu regime 
jurídico. 

                                                           
3 Art. 61. (...) 
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 
(...) 
II - disponham sobre: 
(...) 
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;   
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 
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Por outro lado, ao Poder Legislativo compete a iniciativa 
privativa de leis que versem sobre sua organização, funcionamento, polícia, 
criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus 
serviços e a fixação da respectiva remuneração, conforme estabelecido no 
art. 514 e o art. 525, da CF/88.  

Assim, no âmbito federal, a CF/88 atribuiu 
expressamente ao Presidente da República a iniciativa de leis que disponham 
sobre o regime jurídico dos servidores públicos da União e ao Poder 
Legislativo a competência para dispor sobre sua organização e 
funcionamento, bem como a iniciativa de lei para a fixação da remuneração 
de seus servidores.  

Nesse ponto convém esclarecer que, segundo o 
entendimento do Supremo Tribunal Federal, as regras pertinentes ao 
processo legislativo da União estabelecidas na Constituição Federal, em 
observância ao Princípio da Separação e Independência dos Poderes, devem 
ser observadas pelos Estados e, consequentemente, aos Municípios. 

EMENTA: I. Processo legislativo da União: 
observância compulsória pelos Estados de seus 
princípios básicos, por sua implicação com o 
princípio fundamental da separação e independência 
dos Poderes: jurisprudência do Supremo Tribunal. II. 
Processo legislativo: emenda de origem parlamentar a 
projeto de iniciativa reservada a outro Poder: 
inconstitucionalidade, quando da alteração resulte 
aumento da despesa conseqüente ao projeto inicial: 
precedentes. III. Vinculação de vencimentos: 
inconstitucionalidade (CF, art. 37, XIII): descabimento da 

                                                           
4 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; 
5  
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; 
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ressalva, em ação direta, da validade da equiparação 
entre Delegados de Polícia e Procuradores do Estado, se 
revogado pela EC 19/98 o primitivo art. 241 CF, que a 
legitimava, devendo eventuais efeitos concretos da 
norma de paridade questionada, no período em que 
validamente vigorou serem demandados em concreto 
pelos interessados. 
(ADI 774, Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, 
Tribunal Pleno, julgado em 10/12/1998, DJ 26-02-1999 
PP-00001 EMENT VOL-01940-01 PP-00033) 

Assim, as regras estabelecidas na Constituição Federal 
que tratam do processo legislativo, bem como aquelas que tratam da 
competência para a iniciativa de leis, deverão ser seguidas pelas 
Constituições Estaduais e pelas Leis Orgânicas Municipais. 

Por conseguinte, para se definir a competência para a 
instituição do benefício do auxílio-alimentação no âmbito municipal, 
revela-se necessário primeiro identificar se tal benefício, deveras, 
assume contornos atinentes à “remuneração” ou a “regime jurídico” de 
servidores (art. 61, §1º, II, c; art. 51 e o art. 52, da CF/88), para, 
consequentemente, determinar se a iniciativa de lei para sua instituição 
compete ao Poder Executivo (Prefeito) ou ao Poder Legislativo (Câmara 
Municipal). 

Inicialmente, importante destacar o seguinte conceito de 
sistema remuneratório trazido por Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo6. 
Após a EC nº 19/1998 o sistema remuneratório dos agentes públicos em geral 
passou a ser composto pelas seguintes categorias jurídicas: subsídio, 
vencimentos e salários. Assim, segundo os autores, quando tratado em 
sentido amplo, o termo remuneração refere-se ao sistema remuneratório dos 
agentes públicos, que compreende o subsídio, vencimentos (remuneração em 
sentido estrito) e salários. Quando em sentido estrito refere-se aos 
vencimentos dos servidores públicos. 

Com esteio nesse conceito, pode-se afirmar que a 
competência para a iniciativa de lei que institui o auxílio-alimentação não se 
compreende nas hipóteses dos art. 51 e art. 52, da CF/88, uma vez que o 
benefício tem natureza de verba de caráter indenizatório, que tem por fim 
indenizar os gastos dos servidores públicos com a alimentação realizada 
durante a jornada de trabalho. 

                                                           
6 ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente. Direito Administrativo Descomplicado. São Paulo: Método, 2008 
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Este também é o entendimento consolidado pelo 
Supremo Tribunal Federal - STF, que em recente decisão asseverou, in 
verbis: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. 
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA INATIVA. AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO. SUPRESSÃO DA VANTAGEM. ATO 
DA CORTE DE CONTAS ESTADUAL. DECISÃO 
PROFERIDA NO PRAZO DE 5 ANOS DO 
RECEBIMENTO DO PROCESSO PARA FINS DE 
REGISTRO. AUTORIDADE 

O recurso merece ser provido. No caso em tela, alegou a 
servidora inativa, ora recorrida, que não lhe foi 
oportunizado o direito à defesa quando da supressão de 
seus proventos da parcela referente ao auxílio-
alimentação pela Corte de Contas e pelo Tribunal de 
Justiça do Estado de Santa Catarina. (...) a jurisprudência 
desta Corte se firmou no sentido de que o auxílio-
alimentação não se estende aos servidores inativos, por 
se tratar de verba indenizatória. Confira-se, à guisa de 
exemplo, (...) o AI 345.898 AgR, rel. min. Maurício 
Corrêa, Segunda Turma, DJ de 22-3-2002, que possui a 
seguinte ementa: “(...) O benefício do vale-
alimentação, dada a sua natureza indenizatória, não 
integra a remuneração dos servidores públicos, não 
sendo devido, portanto, aos inativos. Precedentes. 
Agravo regimental a que se nega provimento.” Ex 
positis, provejo o recurso extraordinário. [RE 878.114, rel. 
min. Luiz Fux, dec. monocrática, j. 22-9-2016, DJE 206 
de 27-9-2016] (grifo nosso) 

Desse modo, excluída a competência do Poder 
Legislativo Municipal para a iniciativa de lei que institui o benefício auxílio-
alimentação para seus servidores, deve-se apontar a quem incumbe tal 
iniciativa. 

Para tanto, deve-se rememorar que o art. 61, §1º, II, da 
CF/88, atribuiu expressamente ao Presidente da República a iniciativa 
privativa de leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores 
públicos da União. Assim, no âmbito municipal, compete ao Prefeito a 
inciativa privativa de leis que tratam sobre o regime jurídico dos servidores 
públicos municipais. 
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Por oportuno, cita-se a ADI 2715 - ES (Relator: Min. 
CELSO DE MELLO, PUBLIC 28-08-2018). Naqueles autos debatia-se a 
constitucionalidade de lei, cuja formação derivou de iniciativa parlamentar, 
viabilizou aumento da despesa pública e interferiu no regime jurídico dos 
servidores públicos locais, com o que incidiu em domínio constitucionalmente 
reservado à discrição do Governador do Estado, sem cuja provocação formal 
não se poderia ter como legítimo e válido o processo legislativo instaurado.  

De acordo com o Acórdão condutor do julgamento da ADI 
em comento, o sentido constitucional da locução regime jurídico dos 
servidores públicos “exterioriza o conjunto de normas que disciplinam os 
diversos aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo 
Estado com os seus agentes. ” 

Mais à frente, neste mesmo julgado, o Ilustre Ministro 
citando outro julgado do STF (ADI 1.381-MC/AL) traz o seguinte 
esclarecimento acerca da locução regime jurídico dos servidores públicos, 
contida no art. 61, §1º, II, da CF/88, in litteris (original sem grifos): 

Trata-se, em essência, de noção que, em virtude da 

extensão de sua abrangência conceitual, compreende, 

como enfatiza a jurisprudência desta Corte (ADI 1.381-

MC/AL, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.867/ES , 

Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), todas as regras 

pertinentes (a) às formas de provimento, (b) às formas de 

nomeação, (c) à realização do concurso, ( d) à posse, ( e) 

ao exercício, inclusive as hipóteses de afastamento, de 

dispensa de ponto e de contagem de tempo de serviço, 

(f) às hipóteses de vacância, (g) à promoção e 

respectivos critérios, bem como avaliação do mérito e 

classificação final (cursos, títulos, interstícios mínimos), ( 

h) aos direitos e às vantagens de ordem pecuniária, ( 

i) às reposições salariais e aos vencimentos, ( j) ao 

horário de trabalho e ao ponto, inclusive os regimes 

especiais de trabalho, ( k) aos adicionais por tempo de 

serviço, gratificações, diárias, ajudas de custo e 

acumulações remuneradas, ( l) às férias, licenças em 

geral, estabilidade, disponibilidade, aposentadoria, ( m) 

aos deveres e proibições, ( n) às penalidades e sua 

aplicação e ( o) ao processo administrativo.  
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Percebe-se, portanto, que a instituição do benefício do 
auxílio-alimentação encontra-se inserida no âmbito do regime jurídico dos 
servidores, uma vez envolve tema referente a direitos e vantagens de ordem 
pecuniária. 

Aliás, esse entendimento esposado pelo Supremo 
Tribunal Federal – STF, não é isolada. São inúmeras decisões da Corte 
Suprema nesse sentido de ressaltar a competência privativa do Presidente da 
República para a iniciativa de leis atinentes ao regime jurídico dos servidores 
públicos e, consequentemente, à instituição do auxílio-alimentação. In verbis: 

As Cartas de 1969 e de 1988 não conferiram poder 
normativo ao Senado Federal que o legitimasse a adotar 
estatuto próprio, veiculado por meio de resolução, para 
disciplinar o regime jurídico de seus servidores, achando-
se os funcionários civis dos três Poderes da República 
submetidos a regime funcional único instituído por lei que 
era, ao tempo da edição da referida resolução, e continua 
sendo, de iniciativa privativa do presidente da República 
(art. 57, V, da EC 1/1969 e art. 61, § 1º, II, c, da 
CF/1988). 
[MS 22.644, rel. p/ o ac. min. Ilmar Galvão, j. 1º-9-1999, 
P, DJ de 19-11-1999.] 
O § 1º do art. 61 da Lei Republicana confere ao chefe do 
Poder Executivo a privativa competência para iniciar os 
processos de elaboração de diplomas legislativos que 
disponham sobre a criação de cargos, funções ou 
empregos públicos na administração direta e autárquica, 
o aumento da respectiva remuneração, bem como os 
referentes a servidores públicos da União e dos 
Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, 
estabilidade e aposentadoria (alíneas a e c do inciso II do 
art. 61). Insistindo nessa linha de opção política, a 
mesma Lei Maior de 1988 habilitou os presidentes do 
STF, dos tribunais superiores e dos tribunais de justiça a 
propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de 
cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e 
dos juízes que lhes forem vinculados, tudo nos termos da 
alínea b do inciso II do art. 96. A jurisprudência desta 
Casa de Justiça sedimentou o entendimento de ser a 
cláusula da reserva de iniciativa, inserta no § 1º do 
art. 61 da CF de 1988, corolário do princípio da 
separação dos Poderes. Por isso mesmo, de 
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compulsória observância pelos Estados, inclusive no 
exercício do poder reformador que lhes assiste 
(cf. ADI 250, rel. min. Ilmar Galvão; ADI 843, rel. min. 
Ilmar Galvão; ADI 227, rel. min. Maurício Corrêa; ADI 
774, rel. min. Sepúlveda Pertence; e ADI 665, rel. min. 
Sydney Sanches, entre outras). 
[ADI 3.061, rel. min. Ayres Britto, j. 5-4-2006, P, DJ de 9-6-
2006.] = ADI 1.521, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 19-
6-2013, P, DJE de 13-8-2013 
 
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 9.868, de 
28/04/93, do Estado do Rio Grande do Sul. Lei de 
iniciativa parlamentar versando sobre servidores públicos, 
regime jurídico e aposentadoria. Impossibilidade. Artigos 
2º, 25, caput e 61, § 1º, II, c da Constituição Federal. 
Firmou a jurisprudência deste Supremo Tribunal o 
entendimento no sentido "de ser de observância 
compulsória pelos Estados as regras básicas do 
processo legislativo federal, por sua implicação com 
o princípio fundamental da separação e 
independência dos Poderes" (ADI nº 774, Rel. Min. 
Sepúlveda Pertence, D.J. 26.02.99), incluindo-se as 
regras de iniciativa privativa do chefe do Poder 
Executivo na elaboração de leis que disponham 
sobre remuneração dos servidores, seu regime 
jurídico único e sua aposentadoria. Precedentes: ADI 
nº 2.115, Rel. Min. Ilmar Galvão e ADI nº 700, Rel. Min. 
Maurício Corrêa. Existência, ainda, de vício material, ao 
estender a lei impugnada a fruição de direitos estatutários 
aos servidores celetistas do Estado, ofendendo, assim, o 
princípio da isonomia e o da exigência do concurso 
público para o provimento de cargos e empregos 
públicos, previstos, respectivamente, nos arts. 5º, caput e 
37, II da Constituição. Ação direta a que se julga 
procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 
nº 9.868, de 28/04/93, do Estado do Rio Grande do Sul. 
(ADI 872, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Tribunal 
Pleno, julgado em 28/08/2002, DJ 20-09-2002 PP-00087 
EMENT VOL-02083-01 PP-00107 REPUBLICAÇÃO: DJ 
11-10-2002 PP-00023) 
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A atribuição de vantagens aos servidores somente 
pode ser concedida a partir de projeto de lei de 
iniciativa do chefe do Poder Executivo, consoante 
dispõe o art. 61, § 1º, II, a e c, da Constituição do 
Brasil, desde que supervenientemente aprovado pelo 
Poder Legislativo. (...) A fixação de data para o 
pagamento dos vencimentos dos servidores estaduais e 
a previsão de correção monetária em caso de atraso não 
constituem aumento de remuneração ou concessão de 
vantagem. 
[ADI 559, rel. min. Eros Grau, j. 15-2-2006, P, DJ de 5-5-
2006.] 

 

Dos julgados resta claro, portanto, que a iniciativa de 
projeto de lei que institui o auxílio-alimentação aos servidores públicos, ainda 
que vinculados ao Poder Legislativo, compete, no âmbito da União, ao 
Presidente da República, por força do disposto no art. 61, §1º, II, da CF/88 e, 
no âmbito municipal, consoante ao Princípio da Separação e Independência 
dos Poderes, ao Prefeito. 

Nesses termos, a SAP manifesta entendimento no 
sentido de que o Poder Legislativo Municipal não tem competência para 
iniciativa de lei que preveja o benefício do auxílio-alimentação a seus 
servidores. A competência para inciativa de lei que trata do auxílio-
alimentação para os servidores públicos, no âmbito municipal, pertence 
ao Poder Executivo (Prefeito), por força art. 61, §1º, II, da CF/88, na 
medida em que tal benefício assume contornos atinentes a “regime 
jurídico” de servidores locais. 

Ressalta-se, ademais, que o entendimento adotado por 
essa Especializada não altera, mas apenas complementa o entendimento 
exposto na Resolução Consulta nº 00044/07 do TCMGO, que exige edição de 
lei em sentido formal para concessão do auxílio-alimentação. 

2.2.2. Condicionantes, critérios e limites 
O consulente faz o segundo questionamento para o caso 

de a resposta do primeiro ser positiva. Com efeito, independentemente de a 
conclusão exposta no item anterior ser contrária a competência do Poder 
Legislativo, conveniente apontar algumas regras que devem contar do projeto 
de lei que institua o auxílio-alimentação, sobretudo porque, uma vez vigente, 
assumirá contornos de despesa pública. 

 Conforme já explicitado, o auxílio-alimentação tem 
natureza de verba de caráter indenizatório instituída para fins de indenizar o 
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gasto dos servidores públicos com a alimentação realizados durante a 
jornada de trabalho. 

Esclarece-se que não se trata de um direito assegurado 
constitucionalmente ao servidor, de modo que a sua instituição, no âmbito do 
serviço público, em respeito ao Princípio Constitucional da Legalidade, deve 
ser necessariamente realizada por meio de lei em sentido formal, a qual 
deverá estipular de forma clara suas regras. 

Assim, o primeiro ponto a ser observado é a 
obrigatoriedade de sua autorização por meio de lei.  

Recomenda-se que a lei que autorizar o auxílio-
alimentação estipule, de forma clara, que é requisito básico para se ter direito 
ao benefício estar em efetivo exercício ou em afastamentos e/ou licenças 
equiparadas (consideradas de efetivo exercício), tais como: férias; licença à 
gestante, à adotante e à paternidade; etc. 

Do mesmo modo, recomenda-se que a lei autorizativa 
preveja, de forma expressa, as situações que suspendem o benefício: faltas, 
licenças, impossibilidade de acumulação com outros benefícios similares, etc. 

À guisa de exemplo, no âmbito da União, o Decreto nº 
3.887/2001 regulamenta o art. 22 da Lei nº 8.460/1992: 

Art. 1º O auxílio-alimentação será concedido a todos os 
servidores civis ativos da Administração Pública Federal 
direta, autárquica e fundacional, independentemente da 
jornada de trabalho, desde que efetivamente em 
exercício nas atividades do cargo. 
§ 1º O auxílio-alimentação destina-se a subsidiar as 
despesas com a refeição do servidor, sendo-lhe pago 
diretamente. 
§ 2º O servidor fará jus ao auxílio-alimentação na 
proporção dos dias trabalhados, salvo na hipótese de 
afastamento a serviço com percepção de diárias. 
Recomenda-se, ademais, que na definição dos valores 

sejam respeitados os Princípios da Isonomia, Proporcionalidade e 
Razoabilidade, de maneira que o benefício seja igual para todos os 
servidores, proporcional e razoável ao gasto médio realizado pelos servidores 
com alimentação durante a jornada de trabalho, devendo ser considerada, 
ainda, a realidade local. 

Impende ressaltar, ainda, que a concessão de auxílio-
alimentação aos servidores públicos deverá ser prevista no orçamento 
respectivo, bem como autorizada de forma específica na lei de diretrizes 
orçamentárias, nos termos do art. 169, §1º, I e II, da Constituição Federal. 

 
2.2.3. Não incorporação ao vencimento do servidor 
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Conforme informado no item 2.2.2, o auxílio-alimentação 
tem natureza de verba de caráter indenizatório. Nesses termos, o art. 2º, do 
Decreto nº 3.887/2001, dispõe que o auxílio-alimentação será concedido em 
pecúnia e terá caráter indenizatório. 

Afirma-se, assim, que tal benefício tem por fim indenizar 
os gastos dos servidores públicos com a alimentação realizada durante a 
jornada de trabalho. Por se tratar de verba de caráter indenizatório, o auxílio-
alimentação não compõe a remuneração dos servidores. 

Seguindo esse raciocínio, o art. 4º, do Decreto nº 
3.887/2001, expressamente declara, entre outros, que o auxílio-alimentação 
não será incorporado ao vencimento, remuneração, proventos ou pensão, nos 
seguintes termos: 

Art. 4º  O auxílio-alimentação não será: 
I - incorporado ao vencimento, remuneração, 
proventos ou pensão; 
II - configurado como rendimento tributável e nem sofrerá 
incidência de contribuição para o Plano de Seguridade 
Social do servidor público; 
III - caracterizado como salário-utilidade ou prestação 
salarial in natura; e 
IV - acumulável com outros de espécie semelhante, tais 
como cesta básica ou vantagem pessoal originária de 
qualquer forma de auxílio ou benefício alimentação 

 

O STF, inclusive, já editou a Súmula Vinculante nº 55 
sobre o tema no sentido de que o benefício do auxílio-alimentação não pode 
ser estendido aos aposentados e pensionistas, tendo em vista se tratar de 
verba de caráter indenizatório decorrente do efetivo exercício das funções. 
Assim: 
Súmula Vinculante nº 55 – STF: O direito ao auxílio-alimentação não se 
estende aos servidores inativos. 

Isso posto, a SAP se posiciona no sentido de que o 
auxílio-alimentação não tem caráter remuneratório e não incorpora aos 
vencimentos do servidor para qualquer fim, inclusive aposentadoria e 
pensão. 

 
III. CONCLUSÃO 
Ante ao exposto, esta Secretaria manifesta seu 

entendimento do sentido de que: 
I. seja admitida a presente consulta, ante o 

preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 31 
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da LOTCM c/c art. 199 do Regimento Interno; 
II. por conseguinte, no mérito, seja respondido ao 

consulente que: 
a) o Poder Legislativo Municipal não tem competência 

para iniciativa de lei que preveja a instituição do benefício de “auxílio-
alimentação” a seus servidores. A competência para inciativa de lei que trata 
do auxílio-alimentação para os servidores públicos, no âmbito municipal, 
pertence ao Poder Executivo Municipal (Prefeito), por força art. 61, §1º, II, da 
CF/88, na medida em que tal benefício assume contornos atinentes a “regime 
jurídico” de servidores locais; 

 
b) para instituição do auxílio-alimentação dever-se-á 

observar os seguintes condicionantes, critérios e limites ao instituir o a seus 
servidores: 

b.1) o pagamento de auxílio-alimentação aos servidores 
públicos locais está condicionado à autorização por lei em sentido estrito; 

b.2) recomenda-se que da lei conste, de forma clara, o 
requisito de estar o servidor em efetivo exercício ou em afastamentos e/ou 
licenças equiparadas (consideradas de efetivo exercício), tais como: férias; 
licença à gestante, à adotante e à paternidade; etc.; 

b.3) recomenda-se que da lei autorizativa preveja, de 
forma expressa, as situações que suspendem o benefício: faltas, licenças, 
impossibilidade de acumulação com outros benefícios similares, etc.; 

b.4) recomenda-se que sejam respeitados os Princípios 
da Isonomia, Proporcionalidade e Razoabilidade, de maneira que o benefício 
seja igual para todos os servidores em situações similares, proporcional e 
razoável ao gasto médio realizado pelos servidores com alimentação durante 
a jornada de trabalho, devendo ser considerada, ainda, a realidade local; 

b.5) a concessão do auxílio-alimentação aos servidores 
públicos deverá estar prevista no orçamento respectivo, bem como autorizada 
de forma específica na lei de diretrizes orçamentárias, nos termos do art. 169, 
§1º, I e II, da Constituição Federal; 

c) o auxílio-alimentação não tem caráter remuneratório e 
não incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer fim, inclusive 
aposentadoria e pensão. 

 

II – DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

8. O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 2675/2019 (fls. 

26/30), divergiu do entendimento da unidade técnica no tocante ao primeiro 
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questionamento, manifestando-se no sentido de que o Poder Legislativo detém a 

iniciativa de lei para a instituição de auxílio-alimentação aos seus servidores. 

9. No tocante aos demais questionamentos, corroborou com o 

entendimento da Secretaria de Atos de Pessoal, nos termos abaixo transcritos: 

De início, percebe-se que parte dos questionamentos do 
consulente estão compreendidos na RC nº 44/07, como destacado pelo 
Relator (fls. 12/13). Em especial, a citada RC responde, em parte, ao primeiro 
questionamento, afirmando o instrumento legal adequado e a necessidade de 
previsão orçamentária; em parte, ao segundo questionamento, ao dispor 
sobre necessidade de observância do princípio da isonomia na sua fixação, e, 
integralmente, ao terceiro questionamento apresentado, ao destacar a 
impossibilidade de incorporação da vantagem a proventos e pensões, por ser 
indenizatório. 

A SAP, por sua vez, apresenta posicionamento complementar 
à RC nº 44/07, reforçando a necessidade de lei em sentido formal para 
criação da vantagem auxílio-alimentação a servidores do Legislativo, mas 
sustenta que a lei seria de iniciativa do Chefe do Executivo por se tratar de 
matéria de regime jurídico (art. 61, § 1º, II, da CF). 

Quanto à iniciativa da lei, contudo, cabe divergir da SAP. 
Há doutrina que não vislumbra, na especialização de regimes 

funcionais, uma violação à exigência de constitucional de regime jurídico 
único, mas um corolário do disposto no art. 2º, § 2º, da atual Lei de Introdução 
às Normas do Direito Brasileiro. Assim: 

Como o regime jurídico estatutário é previsto integralmente em 

lei, o estabelecimento de um estatuto geral e alguns estatutos 

especiais não significa outra coisa senão a aplicação do art. 2º, 

§2º, da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, o qual 

dispõe que: "A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou 

especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a 

lei anterior". Assim, o estatuto geral tem sempre aplicação 

subsidiária no caso de omissão dos estatutos especiais7. 

                                                           
7 MAGALHÃES, Gustavo Alexandre. A volta do regime jurídico único no âmbito da 

Administração Pública brasileira. Fórum Administrativo – Direito Público – FA, Belo 

Horizonte, ano 8, n. 83, jan. 2008. Disponível 

em:<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=51758>. Acesso em: 13 mai. 2019. 
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 Na jurisprudência do Supremo tribunal Federal (STF), a noção 
de regime jurídico que se extrai, em especial, de precedentes relatados pelo 
Min. Celso de Mello é bastante abrangente e significa um conjunto de normas 
de regência que alcança: 

 “todas as regras pertinentes (a) às formas de provimento, (b) 
às formas de nomeação, (c) à realização do concurso, (d) à 
posse, (e) ao exercício, inclusive as hipóteses de afastamento, 
de dispensa de ponto e de contagem de tempo de serviço, (f) 
às hipóteses de vacância, (g) à promoção e respectivos 
critérios, bem como avaliação do mérito e classificação final 
(cursos, títulos, interstícios mínimos), (h) aos direitos e às 
vantagens de ordem pecuniária, (i) às reposições salariais e 
aos vencimentos, (j) ao horário de trabalho e ao ponto, 
inclusive os regimes especiais de trabalho, (k) aos adicionais 
por tempo de serviço, gratificações, diárias, ajudas de custo e 
acumulações remuneradas, (l) às férias, licenças em geral, 
estabilidade, disponibilidade, aposentadoria, (m) aos deveres e 
proibições, (n) às penalidades e sua aplicação e (o) ao 
processo administrativo” (Trecho do Voto na ADI 2442,  Min. 
CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 06-03-2019 
PUBLIC 07-03-2019). 

Não se olvida, ademais, do julgado no MS 22644, 
mediante o qual o Supremo declarou a nulidade de procedimento 
disciplinar realizado com amparo em norma do Senado Federal, mas 
em desacordo com regra expressa da lei do regime jurídico geral: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR INSTAURADO 
PARA APURAÇÃO DE FALTA ATRIBUÍDA A SERVIDOR 
INATIVO DO SENADO FEDERAL, NO EXERCÍCIO DE 
CARGO DE CONFIANÇA, COM APLICAÇÃO DA PENA DE 
CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. COMISSÃO 
CONSTITUÍDA DE MEMBROS DA REFERIDA CASA 
LEGISLATIVA, NA FORMA PREVISTA NO ART. 583 DA 
RESOLUÇÃO SF Nº 58/72. As Cartas de 1969 e de 1988 não 
conferiram poder normativo ao Senado Federal que o 
legitimasse a adotar estatuto próprio, veiculado por meio de 
resolução, para disciplinar o regime jurídico de seus servidores, 
achando-se os funcionários civis dos três poderes da República 
submetidos a regime funcional único instituído por lei que era, 
ao tempo da edição da referida Resolução, e continua sendo, 
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de iniciativa privativa do Presidente da República (art. 57, V, da 
EC 01/69 e art. 61, § 1º, II, c, da CF/88). Acresce que o art. 583 
da Resolução SF nº 58/72 tem por pressuposto falta cometida 
por pessoa estranha à Administração, no exercício de cargo de 
confiança, demissível ad nutum e sujeita, por isso mesmo, a 
processo sumário, insuscetível de resultar em demissão ou 
cassação da aposentadoria, podendo levar, quando muito, à 
destituição do cargo de confiança. Mandado de segurança 
deferido para o fim de anular a pena imposta ao impetrante 
sem prejuízo de regular renovação do processo. (MS 22644, 
Relator(a):  Min. MAURÍCIO CORRÊA, Relator(a) p/ Acórdão:  
Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/1999, 
DJ 19-11-1999 PP-00056 EMENT VOL-01972-01 PP-00044) 

Não obstante, a pesquisa de outros precedentes do STF 
possibilita uma conciliação entre a regra de iniciativa para disciplina de 
regime jurídico com a repartição de competências, de modo a 
entender possível a especialização de regimes, mediante 
legislações próprias, em se tratando de servidores de órgãos 
autônomos, cuja disciplina funcional e remuneratória é de competência 
própria por ressalva constitucional expressa. 

O STF, na ADI 4759, destaca, expressamente, a 
competência do Legislativo para a disciplina do regime jurídico e da 
remuneração dos seus servidores. Cita-se: 

PROCESSO LEGISLATIVO – INICIATIVA. Aos Poderes 

Executivo e Legislativo compete a apresentação de 

projetos de lei concernentes à alteração do regime jurídico 

e remuneratório dos próprios servidores – artigos 51, inciso 

IV, 52, inciso XIII, e 61, § 1º, inciso II, alínea “c”, da 

Constituição Federal. PROJETO DE LEI – EMENDA 

PARLAMENTAR – DESPESAS – AUMENTO. Conflita com a 

Constituição Federal introduzir, em projeto de iniciativa de outro 

Poder, alteração a implicar aumento de despesas – artigo 63, 

inciso I, da Lei Maior. (ADI 4759, Relator(a):  Min. MARCO 

AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2018, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018 

PUBLIC 29-10-2018) 

No seu voto, o Ministro Marco Aurélio Mello assim 
destacou: 
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Firme nessa premissa, dupla é a incompatibilidade, sob o 
ângulo formal, do dispositivo impugnado com a Constituição 
Federal.  

Primeiramente, porque versada matéria reservada à iniciativa 
legiferante dos Poderes Executivo e Legislativo, aos quais 
compete a apresentação de projetos de lei concernentes à 
alteração do regime jurídico e remuneratório dos 
respectivos servidores, a teor do disposto nos artigos 51, 
inciso IV, 52, inciso XIII, e 61, § 1º, inciso II, alínea “c”, da 
Constituição Federal. 

Na ADI 4203, segue-se também no sentido da existência 
de regimes funcionais com especificidades entre os Poderes Executivo 
e Legislativo, cuja disciplina reside na competência de cada um. 
Entendeu o STF pela aplicação de lei de iniciativa parlamentar, que se 
referia a questões funcionais, apenas em relação ao Poder Legislativo, 
entendendo-se inconstitucional sua extensão aos demais órgãos 
autônomos: 

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 5.388/99 do Estado 
do Rio de Janeiro. CONAMP. Obrigação de entrega de 
declaração de bens à Assembleia Legislativa por agentes 
públicos estaduais. Competência atribuída ao Poder Legislativo 
sem o devido amparo constitucional. Vício de iniciativa. Parcial 
procedência. 1. A CONAMP congrega os membros do 
Ministério Público da União e dos Estados, tendo legitimidade 
reconhecida por esta Corte (ADI nº 2.794/DF, Relator o Ministro 
Sepúlveda Pertence, DJ de 30/3/07). A exigência de 
pertinência temática não impede o amplo conhecimento da 
ação, com a declaração de inconstitucionalidade da norma 
para além do âmbito dos indivíduos representados pela 
entidade requerente, quando o vício de inconstitucionalidade 
for idêntico para todos os seus destinatários. Precedentes. 
Preliminar rejeitada. 2. Lei estadual que estabeleceu, com 
fundamento na competência constitucional de controle externo 
por parte do Poder Legislativo, a obrigatoriedade de 
apresentação de declaração de bens por diversos agentes 
públicos estaduais (magistrados, membros do Ministério 
Público, deputados, procuradores do estado, defensores 
públicos, delegados etc.) à Assembleia Legislativa. 3. 
Modalidade de controle direto dos demais Poderes pela 
Assembleia Legislativa - sem o auxílio do Tribunal de Contas 
do Estado - que não encontra fundamento de validade na 
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Constituição Federal. Assim, faltando fundamento 
constitucional a essa fiscalização, não poderia a Assembleia 
Legislativa, ainda que mediante lei, outorgar a si própria 
competência que é de todo estranha à fisionomia institucional 
do Poder Legislativo. 4. Inconstitucionalidade formal da lei 
estadual, de origem parlamentar, que impõe obrigações 
aos servidores públicos em detrimento da reserva de 
iniciativa outorgada ao chefe do Poder Executivo (art. 61, § 
1º, II, da CF), e da autonomia do Poder Judiciário (art. 93 da 
CF) e do Ministério Público (arts. 127, § 2º, e 128, § 5º, da 
CF) para tratar do regime jurídico dos seus membros e 
servidores. 5. Constitucionalidade da lei em relação aos 
servidores e membros da própria Assembleia Legislativa, 
por se tratar de controle administrativo interno, 
perfeitamente legítimo. 6. Ação direta julgada parcialmente 
procedente, declarando-se i) a inconstitucionalidade dos 
incisos II a V do art. 1º; dos incisos II a XII e XIV a XIX do art. 
2º; das alíneas b a e do inciso XX também do art. 2º, todos da 
Lei nº 5.388, de 16 de fevereiro de 2009, do Estado do Rio de 
Janeiro, e ii) conferindo-se interpretação conforme à 
Constituição ao art. 5º do mesmo diploma legal, para que a 
obrigação nele contida somente se dirija aos administradores 
ou responsáveis por bens e valores públicos ligados ao Poder 
Legislativo. (ADI 4203, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, 
Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-
2015) 

Ressalta-se também que o STF já decidiu que o chefe do 
Executivo não poderia provocar a disciplina remuneratória e de carreira 
de cargos do Ministério Público, na medida em que a iniciativa de lei 
para tanto é exclusiva do chefe do órgão: 

A iniciativa legislativa prevista no art. 127, § 2º, da Constituição 

para a criação de cargos e serviços auxiliares, a política 

remuneratória e os planos de carreira do Ministério Público 

é privativa no âmbito estadual, e do PGR, na esfera federal 

do procurador-geral de justiça,. (ADI 1.757, rel. min. 

Alexandre de Moraes, j. 20-9-2018, P, DJE de 8-10-2018) 

O que se sobressai na jurisprudência do STF é uma 
preocupação com a preservação da independência e da autonomia dos 
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Poderes. Nesse sentido, a violação à iniciativa de lei prevista no art. 61, 
§ 1º, II, da CF é reiteradamente invocada como vício formal nos casos 
em que, por iniciativa parlamentar, pretende-se disciplinar a situação 
de servidores do Executivo e de órgãos autônomos. Por outro lado, 
admitir que o chefe do Executivo, como entendeu a SAP, poderia 
instituir auxílio-alimentação também a servidores do Legislativo, por se 
tratar de matéria de “regime jurídico”, sujeita à iniciativa de lei do 
primeiro, parece, ao invés, contrariar a preocupação nuclear da 
jurisprudência do Supremo. 

O TCE de Mato Grosso foi além, ao entender, em decisão 
por maioria, que a criação do auxílio-alimentação prescinde de lei 
formal, podendo ser editada por norma própria do Legislativo, 
reputando, com efeito, tratar-se de tema de competência privativa: 

Ementa: CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP. CONSULTA. 
DESPESAS. PODER LEGISLATIVO. VALE ALIMENTAÇÃO. 
CONDIÇÕES E LIMITES. É possível a Câmara Municipal 
instituir vale alimentação para os seus servidores, por 
meio de Resolução, em face da sua autonomia 
administrativa e financeira, desde que: a) a concessão não 
se caracterize como remuneração; b) seja pago 
exclusivamente ao servidor ativo; c) tenha previsão na lei 
orçamentária anual do respectivo ente federativo; e, d) observe 
o disposto nos artigos 15, 16 e 17 da LRF e o limite de despesa 
total da Câmara previsto no art. 29-A da CR/88. (TCE-MT. 
RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 19/2015 – TP. Relator: 
Conselheiro Substituto MOISES MACIEL. 10/11/15) 

É de se ressaltar, contudo, na esteira do Prejulgado nº 
1378 do TCE de Santa Catarina, que a fixação de vantagem 
pecuniária, ainda que indenizatória, se insere no conceito amplo de 
remuneração referido no art. 51, IV, da CF. Assim, seria mesmo 
necessária a previsão em lei, mas de iniciativa do Legislativo. Abaixo, o 
citado prejulgado: 

1. Diante da nova redação do inciso IV do art. 51 da 
Constituição Federal, conferida pela Emenda Constitucional nº 
19/98, cabe ao Legislativo a iniciativa das leis que versem 
sobre a remuneração de cargos, empregos e funções de 
seus serviços.  
2. Apesar de as vantagens pecuniárias decorrentes tanto 
do auxílio-transporte, quanto do auxílio-alimentação 
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possuírem, em sentido estrito, caráter indenizatório, no 
que se refere, especificamente, à iniciativa de lei, de que 
trata o art. 37, X, da Carta Magna, tais verbas inserem-se no 
conceito amplo de remuneração, da mesma forma que as 
diárias e as ajudas de custo, cabendo, portanto, ao Chefe 
do Legislativo municipal a iniciativa do respectivo 
processo legislativo.  
3. As despesas com vale-alimentação (bilhete ou cartão 
magnético) e o auxílio-alimentação (pago em pecúnia) devem 
estar previstas no orçamento e contabilizadas na categoria 
econômica 3 – “despesas correntes”, no grupo de natureza 3 – 
“outras despesas correntes”, modalidade de aplicação 90 
“aplicações diretas” e no elemento de despesa n. 46 “auxílio 
alimentação”, de acordo com as Portarias Conjuntas STN/SOF 
n. 4/2010 e 1/2011, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, 
válidas para os exercícios de 2011 e 2012 respectivamente.  
4. Para a concessão dos benefícios deverão ser observados os 
princípios da impessoalidade e isonomia quanto ao alcance 
dos servidores, sejam eles efetivos ou comissionados, 
respeitados os limites constitucionais e legais sobre a 
matéria. (TCE-SC. Prejulgado 1378. Última alteração em 
26/08/2015) 

Os TCEs de Minas Gerais e do Paraná, assim como o TCM do 
Estado do Pará e este TCM-GO, na RC nº 044/07, também entenderam ser 
necessária a previsão em lei, em sentido formal, para a instituição de auxílio-
alimentação a servidores: 

EMENTA: Possibilidade de concessão de auxílio alimentação 
aos servidores comissionados. Princípio da legalidade. 
Necessidade de norma legal e disponibilidade orçamentária. 
(TCE-PR. ACÓRDÃO Nº 2415/17 - Tribunal Pleno. Relator: 
Cons. FABIO DE SOUZA CAMARGO. 25/05/17) 
EMENTA: Câmara Municipal — Concessão de plano de saúde 
e auxílio-alimentação a servidores — Necessidade de lei 
municipal e de autorização específica na lei de diretrizes 
orçamentárias — Prévia e específica dotação orçamentária — 
Licitação — Extensão dos benefícios a todos os servidores do 
Município — Gastos com plano de saúde lançados em 
Despesa de Pessoal e com auxílio-alimentação em Outros 
Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica. (TCE-MG. Consulta nº 
759623. Relator: CONSELHEIRO SIMÃO PEDRO TOLEDO. 
08/10/08) 
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CONSULTA. CÂMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES. 
EXERCÍCIO DE 2015. CONCESSÃO DE VALE 
ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS. EXIGÊNCIA DE 
LEI ESPECÍFICA. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO AOS 
VEREADORES (§ 4º, DO ART. 39, DA CF/88). PARCELA DE 
CARÁTER INDENIZATÓRIO. PREVISÃO NA LDO E LOA. 
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NO ATO 
CONCESSÓRIO. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO A 
SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA 
PRECEDIDA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – (TCM-PA. 
RESOLUÇÃO N.º 11.986/2015/TCM-PA - PREJULGADO DE 
TESE N.º 014/2015. RELATORA: CONSELHEIRA MARA 
LÚCIA.) 

EMENTA: Possibilidade de concessão de auxílio 
alimentação a servidores públicos, desde que autorizada 
por lei e prevista no orçamento. O benefício não pode ser 
concedido apenas aos servidores do Legislativo, por ferir 
o princípio da isonomia, e não se incorpora aos proventos, 
por ser de natureza indenizatória. (TCM-GO. RC Nº 
044/07 – Aparecida de Goiânia. 27/09/07). 
O TCE de Sergipe tem decisão no mesmo sentido, mas 

em sede de representação, entendendo que a vantagem deve ser 

fixada por lei específica. Cita-se: 

EMENTA: Câmara Municipal de Aracaju. Voto pela 
procedência parcial da Representação, com expedição de 
determinação, por meio do seu Presidente, para que, caso 
persista a situação impugnada, no prazo de 120 (cento e vinte) 
dias, contados a partir da intimação desta Decisão, crie, de 
modo objetivo e por meio de lei específica, os critérios para 
concessão do referido auxílio, no âmbito daquele Poder 
Legislativo, sob pena de multa diária pelo descumprimento no 
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite máximo de 
R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). (TCE-SE. Processo 
TC-001739/2014. Decisão TC 19765/2017. Relatora: 
Conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho. 22/06/17) 

Uma noção estendida do conceito de remuneração, 
incluindo outras vantagens pecuniárias, foi considerada no voto do Min. 
Celso de Mello na ADI 126, decisão que reconheceu constitucional 
dispositivo da Constituição do Estado de Rondônia que previa a 
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iniciativa de lei para fixar remuneração de servidores e membros do 
MPE ao Procurador-Geral de Justiça, à luz do art. 127, § 2º, da CF, em 
sua redação original. Assim: 

(...) A outra norma, também objeto de impugnação, confere ao 
Ministério Público a prerrogativa de ‘propor à Assembléia 
Legislativa a criação e a extinção de seus cargos e serviços 
auxiliares, ‘bem como a fixação dos vencimentos de seus 
membros e servidores’.’ (…) 

O preceito revela, na integralidade de seu genérico conteúdo 
redacional, o poder de iniciativa das leis, que foi diretamente 
conferido pela Carta Federal (art. 127, § 2º) ao Chefe do 
Ministério Público. 

(...) 

Esse poder – é inquestionável – decorre, ‘necessária’, ‘natural’, 
‘jurídica’ e ‘logicamente’, da competência constitucionalmente 
deferida ao Ministério Público para propor ao Poder Legislativo 
a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares. 
Essa prerrogativa traduz, na concreção de sua existência, um 
poderoso instrumento de asseguração da própria autonomia 
institucional do Ministério Público. O legislador constituinte 
quis, no tema, conferir efetividade a esse significativo postulado 
e subtrair, em consequência, o Ministério Público, à tutela 
concentradora do Chefe do Executivo no pertinente à 
legitimidade do ‘Parquet’ para a instauração do processo 
legislativo referente à fixação e revisão da remuneração - 
‘designação global que abrange os vencimentos e 
vantagens pecuniárias’ - dos seus membros e servidores. 
(Voto do Min. Celso de Mello na ADI 126, Min. OCTAVIO 
GALLOTTI, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/1991, DJ 05-06-
1992 PP-08427 EMENT VOL-01664-01 PP-00033 RTJ VOL-
00138-02 PP-00357). 

Importante ressaltar, também, que a isonomia da 
vantagem auxílio-alimentação entre órgãos distintos teve repercussão 
geral reconhecida pelo STF, no RE 710.293, ainda sem julgamento. Já 
há no processo, contudo, o parecer da Procuradoria-Geral da 
República, que adotou uma noção ampliada do conceito de 
remuneração. A PGR considerou que a vantagem se sujeita ao art. 39, 
§ 1º, da CF, que trata do sistema remuneratório no serviço público, 
integrando-a como um componente desse sistema: 
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A redação original do art. 39, § 1º, da CR parece dar razão ao 
autor, porque nele se assegurava a isonomia de remuneração 
entre cargos assemelhados nos três poderes. 

Sucede que a EC 19/1998 alterou tal norma, que passou a ser 
assim concebida: 

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais 
componentes do sistema remuneratório observará: 

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade 
dos cargos componentes de cada carreira; 

II - os requisitos para a investidura; 

III - as peculiaridades dos cargos. 

A mudança do critério de retribuição dos servidores 
introduzida pela EC 19 passou a permitir, quando não 
impor, a diferença no tratamento remuneratório das 
diversas categorias do serviço público, segundo o mérito 
demandado do servidor para o desempenho da função. A 
solução contrária aos interesses do autor também se encontra 
justificada, do ponto de vista da filosofia do direito com reflexos 
no direito constitucional positivo. 

(...) 

O art. 39, § 1º, da CR parece resolver a dúvida quanto ao 
campo no qual se deve aplicar o critério de mérito no âmbito 
dos ganhos dos servidores, na medida em que ali se determina 
que “a fixação dos padrões de vencimentos e dos demais 
componentes do sistema remuneratório” obedecerá a critérios 
de mérito discriminados a seguir. Fundamental no caso 
parece ser a locução “demais componentes do sistema 
remuneratório”. Não se trata aí, inequivocamente, apenas 
dos vencimentos como contraprestação do trabalho, mas 
de todas as vantagens auferidas pelos servidores, 
inclusive as de natureza indenizatórias, como o auxílio-
alimentação e mesmo as diárias. Essa, aliás, a razão pela 
qual também as diárias se pagam de forma diferenciada, 
em razão da natureza do cargo no qual investido o agente 
público.  

Logo, a diferença do valor do auxílio-alimentação pode 
discrepar de uma para outra carreira, porque aqui não se dá a 
igualdade como razão direta entre pessoas, mas de proporção 
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entre elas e seus méritos, por força de norma constitucional 
expressa. 

Ademais, o citado parecer indica, com amparo no art. 39, 
§ 1º, da CF, na redação dada pela EC nº 19/98, que não haveria 
necessária relação de isonomia entre vantagens pagas a servidores de 
órgãos diferentes, na medida em que peculiaridades dos cargos e das 
carreiras poderiam levar a sistemas remuneratórios diversos. Nesse 
sentido, configura entendimento diverso do consignado na RC nº 44/07, 
que entendeu haver necessidade de isonomia entre Executivo e 
Legislativo na criação dessa parcela. 

Nesse cenário, à luz da doutrina e da jurisprudência 
destacadas, cabe divergir da SAP quanto à noção de a instituição de 
auxílio-alimentação seria matéria de regime jurídico, sujeita à iniciativa 
exclusiva de lei do chefe do Executivo. A eventual disciplina de regime 
jurídico remuneratório por iniciativa do Executivo, referente a vantagens 
pecuniárias de servidores de outros Poderes, levaria, pelo contrário, à 
violação de sua autonomia.  

Entende-se também que a exigência de isonomia prevista 
na RC nº 44/07, no sentido de que somente seria possível a criação de 
auxílio-alimentação se a verba fosse instituída para ambos os Poderes 
Legislativo e Executivo, não encontra amparo no art. 39, § 1º, da CF, 
na redação da EC nº 19/98, que autoriza diferenciações no sistema 
remuneratório do serviço público à luz dos critérios citados nos incisos I 
a III do dispositivo. 

No mais, corrobora-se a manifestação da SAP acerca da 
natureza indenizatória da parcela e a vedação à incorporação a 
proventos, à luz da Súmula Vinculante nº 55 do STF, reiterando-se, 
para tal efeito, o posicionamento na RC nº 044/07. 

Adiciona-se, contudo, resposta acerca da necessária 
observância dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 
especificamente dos art. 16 e 17, que tratam da geração de despesa e 
da despesa de caráter continuado. 

Ante o exposto, manifesta-se este órgão ministerial pelo 
conhecimento da consulta e, em divergência parcial com a SAP, por 
responder ao consulente que: 

a) o Poder Legislativo municipal detém a iniciativa de lei 
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para a instituição de auxílio-alimentação destinado aos seus próprios 
servidores; 

b) para instituição do auxílio-alimentação deve-se 
observar o seguinte: 

b.1) o pagamento de auxílio-alimentação aos servidores 
públicos locais está condicionado à autorização por lei em 
sentido estrito; 

b.2) a lei deve dispor, de forma clara, sobre as situações que 
autorizam os servidores a perceberem a vantagem pecuniária e 
as situações que suspendem ou impedem seu recebimento; 

b.3) devem ser respeitados os Princípios da Isonomia, 
Proporcionalidade e Razoabilidade, à luz das condicionantes 
dos sistemas de remuneração no serviço público previstas no 
art. 39, § 1º, da CF, de maneira que o benefício seja igual para 
os servidores em situações similares, proporcional e razoável 
ao gasto médio realizado pelos servidores com alimentação 
durante a jornada de trabalho, tendo em vista, ainda, a 
realidade local; 

b.4) a concessão do auxílio-alimentação aos servidores 
públicos deve estar prevista no orçamento respectivo e na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do art. 169, §1º, I e II, 
da CF, como também deve atender às exigências dos art. 16 e 
17 da LRF relativas à geração de despesa;  

c) o auxílio-alimentação tem caráter indenizatório e não 
se incorpora aos vencimentos do servidor público para qualquer fim, 
nem se estende aos servidores públicos inativos, na esteira da Súmula 
Vinculante nº 55 do Supremo Tribunal Federal. 

Manifesta-se, também, pela revogação parcial da RC nº 044/07 apenas 
quanto ao Item 2 do seu dispositivo e pela reiteração das suas demais 
disposições. 

 

10. É o Relatório. 

 

DA PROPOSTA DE DECISÃO 
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I – DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

11. Preliminarmente, verifica-se que a presente consulta atende aos 

requisitos de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste Tribunal, vez 

que: a) o consulente, na condição de Presidente da Câmara Municipal, possui 

legitimidade ativa; b) contém a indicação precisa do seu objeto; c) está 

acompanhada do parecer do órgão de assistência jurídica/técnica da autoridade 

consulente (fls. 6/8); e d) está compreendida no rol de competência deste Tribunal. 

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

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

incorrendo, portanto, na vedação do art. 200, segunda parte, do Regimento Interno 

desta Corte de Contas. 

13. Diante do exposto, esta relatoria manifesta-se pelo conhecimento da 

presente consulta, passando à análise meritória do feito. 

II – DO MÉRITO 

1. DA INICIATIVA DE LEI PARA INSTITUIÇÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 

14. Com relação ao primeiro questionamento, como visto acima, o 

consulente indaga se o Poder Legislativo Municipal teria competência para propor projeto 

de lei instituindo o benefício “auxílio-alimentação” para seus servidores. 

15. Como visto ainda, houve divergência entre a manifestação da 

Secretaria de Atos de Pessoal e do Ministério Público de Contas no tocante ao 

referido questionamento, tendo aquela unidade técnica se posicionado no sentido de 

que o Poder Legislativo Municipal não tem competência para iniciativa de lei que 

preveja a instituição do benefício de “auxílio-alimentação” a seus servidores, uma 
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vez que o referido benefício “assume contornos atinentes a regime jurídico de 

servidores locais”, razão pela a qual a iniciativa de lei seria privativa do Chefe do 

Poder Executivo, por força do art. 61, § 1.º, II, da CF/88 (aplicável ao âmbito 

municipal por força do princípio da simetria). 

16. O órgão ministerial, por sua vez, fundamentando sua posição na 

especialização de regimes funcionais, bem como na preservação da autonomia e da 

independência entre os poderes, invocando ainda a jurisprudência do STF e de 

diversos Tribunais de Contas Brasileiros, manifestou-se no sentido de que o Poder 

Legislativo municipal detém a iniciativa de lei para a instituição de auxílio-

alimentação aos seus servidores, posição com a qual esta relatoria corrobora. 

17. Pontue-se que o art. 61, § 1.º, II, “a” e “c”, da CF/88, estabelece que: 

Art. 61.  A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal 
Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos 
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 1.º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 

(...) 

II – disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos da administração direta e 
autárquica ou aumento de sua remuneração; 

(...) 

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. 

18. Extrai-se do dispositivo legal supracitado que a competência para 

propor leis que disponham sobre a remuneração dos servidores públicos da União e 

Territórios, bem como aquelas que disciplinem direitos e deveres relativos ao seu 

regime jurídico, é do Presidente da República. 
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19. Têm-se aí a regra geral a respeito da competência para propositura de 

leis que disciplinem direitos e deveres dos servidores públicos da Administração 

Direta, Indireta e Autárquica, incluindo a estrutura remuneratória dos respectivos 

cargos: a iniciativa é privativa do Chefe do Poder Executivo que, no âmbito federal, é 

o Presidente da República. 

20. Destaque-se que, por força do princípio da simetria, referida regra se 

aplica no âmbito dos demais entes federativos de forma que, nos Estados, a 

iniciativa de lei para propor alterações no regime jurídico, incluindo a remuneração 

dos respectivos servidores, é do Governador, enquanto nos Municípios, referida 

iniciativa de lei é da competência dos Prefeitos. 

21. Nesse sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 

Dentre as regras básicas do processo legislativo federal, de observância 
compulsória pelos Estados, por sua implicação com o princípio 
fundamental da separação e independência dos Poderes, encontram-se 
as previstas nas alíneas a e c do art. 61, § 1º, II, da CF, que determinam a 
iniciativa reservada do chefe do Poder Executivo na elaboração de leis 
que disponham sobre o regime jurídico e o provimento de cargos dos 
servidores públicos civis e militares. Precedentes: ADI 774, rel. min. 
Sepúlveda Pertence, DJ de 26-2-1999; ADI 2.115, rel. min. Ilmar Galvão; e 
ADI 700, rel. min. Maurício Corrêa. (ADI 2.856, rel. min. Gilmar Mendes, j. 10-
2-2011, P, DJE de 1º-3-2011) (grifos nosso) 

Lei orgânica de Município. Servidores. Direitos. Descabe, em lei orgânica de 
Município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática 
acaba por afrontar a iniciativa do chefe do Poder Executivo. [RE 590.829, rel. 
min. Marco Aurélio, j. 5-3-2015, P, DJE de 30-3-2015, Tema 223.] 

22. Ocorre que, além do dispositivo constitucional supratranscrito, que 

estabelece a competência para iniciativa de lei no tocante aos servidores do Poder 

Executivo, outros dispositivos também de estatura constitucional disciplinam a 

iniciativa privativa para proporem leis que disponham sobre a remuneração e regime 
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jurídico dos servidores públicos dos outros poderes e órgãos independentes: Poder 

Legislativo (arts. 51, IV e art. 52, XIII, da CF/88), Poder Judiciário (art. 96, II, “b”, 

CF/88), Tribunal de Contas (art. 73, CF/88), e Ministério Público (art. 127, § 2.º, 

CF/88). 

23. Por elucidativas e didáticas, transcrevem-se as lições de José dos 

Santos Carvalho Filho sobre o tema: 

A fixação do valor da remuneração dos servidores demanda a edição de lei, 
como afirmado peremptoriamente no art. 37, X, da Constituição, observada a 
iniciativa privativa em cada caso. No caso dos servidores do Executivo, a 
iniciativa compete ao Chefe desse Poder, como estabelece o art. 61, § 1.º, II, 
“a”, da CF. Para os membros e servidores do Judiciário, a iniciativa é dos 
Tribunais (art. 96, II, “b”, CF), e para os do Ministério Público é do respectivo 
Procurador-Geral (art. 127, § .2º, CF). Note-se, por oportuno, que a 
preservação da iniciativa reservada implica também vedação a que o 
Legislativo apresente emenda que acarrete aumento de despesa aos 
respectivos projetos. Não havia anteriormente exigência de lei para a fixação 
dos vencimentos dos cargos administrativos do Legislativo, mas a EC nº 
19/1998, alterando os arts. 51, IV e 52, XIII, da CF, passou a exigir lei para 
tal fim, conferindo a cada Casa Legislativa, no entanto, o poder de 
iniciativa8. (grifos nosso) 

24. Nesse sentido, aplicando a regra no âmbito municipal, por força do 

princípio da simetria, em que pese a competência do Prefeito, na condição de Chefe 

do Poder Executivo, para propor projeto de lei que discipline o regime jurídico dos 

servidores públicos do respectivo poder, terá a Câmara Municipal competência 

privativa para propor projeto de lei que discipline direitos e deveres dos servidores 

do Poder Legislativo Municipal, incluindo a fixação de sua remuneração. 

25. Tem-se aí o que foi denominado pelo Ministério Público de Contas de 

especialização de regimes jurídicos, que não fere a exigência de regime jurídico 

                                                           
8 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28 ed, p. 769-770. 
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único no âmbito de cada ente federativo, sendo possível que legislações próprias 

disciplinem disposições específicas, atinentes a direitos e deveres, para servidores 

dos outros poderes e demais órgãos independentes9 (Poder Judiciário, Poder 

Legislativo, Tribunais de Contas e Ministério Público). 

26. Transcreve-se, nesse sentido, as palavras de Marçal Justen Filho ao 

tratar sobre o regime jurídico dos servidores do Poder Legislativo: 

As diversas órbitas federativas contemplam estruturas próprias. Mas isso não 
significa identidade de regime jurídico. Assim, os agentes estatais não 
políticos do Poder Legislativo federal terão regime distinto conforme sejam 
vinculados ao Senado Federal ou à Câmara dos Deputados. Mais ainda, 
dentro de cada um desses campos, será possível estabelecer outras 
diferenciações. (...) Essa sistematização se aplica aos Poderes Legislativos 
de todas as esferas federativas.10 

27. Destaque-se que, no caso dessas referidas legislações próprias que 

disciplinem remuneração e demais regras dos referidos regimes jurídicos especiais, 

a competência para propositura de lei que trate sobre o assunto será do Chefe do 

respectivo poder ou órgão independente, conforme já decidido pelo STF: 

PROCESSO LEGISLATIVO – INICIATIVA. Aos Poderes Executivo e 
Legislativo compete a apresentação de projetos de lei concernentes à 
alteração do regime jurídico e remuneratório dos próprios servidores – 

                                                           
9 Adota-se aqui a classificação de órgão independente definida por Hely Lopes Meirelles que os conceitua como 

“os originários da Constituição, colocados no ápice da pirâmide governamental, sem qualquer subordinação 

hierárquica ou funcional, e só sujeitos aos controles constitucionais de um Poder pelo outro. São chamados de 

órgãos primários do Estado. Esses órgãos detêm e exercem as funções políticas,  judiciais e quase-judiciais 

outorgadas diretamente pela Constituição, para serem desempenhadas diretamente pelos seus membros, 

sendo exemplo as Casas Legislativas, Chefias do Executivo, Tribunais Judiciários, Ministério Público e Tribunais 

de Contas”. 

10 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 7 ed, p. 839. 
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artigos 51, inciso IV, 52, inciso XIII, e 61, § 1º, inciso II, alínea “c”, da 
Constituição Federal. PROJETO DE LEI – EMENDA PARLAMENTAR – 
DESPESAS – AUMENTO. Conflita com a Constituição Federal introduzir, em 
projeto de iniciativa de outro Poder, alteração a implicar aumento de 
despesas – artigo 63, inciso I, da Lei Maior. (ADI 4759, Relator(a):  Min. 
MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2018, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018) (grifos 
nosso) 

28. Destaque-se que, no caso acima julgado, discutia-se se seria 

constitucional dispositivo de lei, inserido por meio de emenda parlamentar em 

projeto de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça local, projeto de lei este que 

disciplinava questões relativas ao regime jurídico dos servidores do respectivo Poder 

Judiciário. 

29. Em seu voto, o relator, Ministro Marco Aurélio, levando em 

consideração a especialização do regime jurídico dos servidores vinculados ao 

Poder Legislativo, bem como a competência privativa do chefe do referido poder 

para propor lei que altere referido regime, assim afirmou: 

Firme nessa premissa, dupla é a incompatibilidade, sob o ângulo formal, do 
dispositivo impugnado com a Constituição Federal. 

Primeiramente, porque versada matéria reservada à iniciativa legiferante dos 
Poderes Executivo e Legislativo, aos quais compete a apresentação de 
projetos de lei concernentes à alteração do regime jurídico e remuneratório 
dos respectivos servidores, a teor do disposto nos artigos 51, inciso IV, 52, 
Inciso XIII, e 61, § 1.º, inciso II, alínea “c”, da Constituição Federal. 

Em segundo lugar, porque a introdução do preceito questionado implicou 
aumento de despesa em matéria posta sob a reserva de iniciativa de outro 
Poder, em descompasso com o artigo 63, inciso I, da Constituição Federal, 
ante excesso no exercício do poder de emenda franqueado aos membros do 
Legislativo pela Lei Maior.  

30. Ademais, destaque-se ainda toda a jurisprudência no âmbito dos 

Tribunais de Contas brasileiro a respeito da competência da Câmara Municipal para 
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propor lei que fixe ou altere a remuneração dos seus servidores, incluindo a 

instituição de auxílio-alimentação, conforme colacionado em seu parecer pelo 

Ministério Público de Contas, tornando-se desnecessária nova transcrição dos 

referidos julgados. 

31. Pontue-se que a Secretaria de Atos de Pessoal adotou entendimento 

contrário, aparentemente realizando uma interpretação literal do art. 51, IV, da 

CF/8811, que assim dispõe: 

Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados: 

(...) 

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; (grifos nosso) 

32. Note-se que o dispositivo supracitado refere-se à iniciativa de lei para 

fixação da remuneração dos servidores do respectivo Poder Legislativo. Nesse 

sentido, realizando uma interpretação literal, conjugado com o fato de que o auxílio-

alimentação não estaria englobado no conceito de remuneração, mas sim no de 

regime jurídico, a unidade técnica supracitada manifestou-se no sentido de que a 

iniciativa de lei para instituição do referido auxílio seria privativa do Chefe do Poder 

Executivo. 

33. Contudo, não merece prosperar referido entendimento. 

                                                           
11 O art. 52, XIII, da CF/88, concede igual competência ao Senado Federal. 
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34. Em primeiro, porque ainda que se trate de verba indenizatória, o 

auxílio-alimentação pode ser incluído como parte do sistema remuneratório do 

servidor, estando englobado pelo conceito amplo de remuneração. 

35. Conforme dispõe Marçal Justen Filho, “numa acepção ampla, a 

remuneração é o montante financeiro pago a qualquer título ao servidor como 

contrapartida pelo desempenho de suas atividades”. 

36. Assim, não apenas a remuneração em sentido estrito estaria 

englobada pelo termo remuneração, mas também qualquer vantagem pecuniária, 

ainda que de caráter indenizatório, a que fizesse jus o servidor como 

contraprestação do seu serviço. Nesse sentido, por elucidativo, transcreve-se 

julgado do TCE/SC: 

1. Diante da nova redação do inciso IV do art. 51 da Constituição Federal, 
conferida pela Emenda Constitucional nº 19/98, cabe ao Legislativo a 
iniciativa das leis que versem sobre a remuneração de cargos, empregos e 
funções de seus serviços.  

2. Apesar de as vantagens pecuniárias decorrentes tanto do auxílio-
transporte, quanto do auxílio-alimentação possuírem, em sentido estrito, 
caráter indenizatório, no que se refere, especificamente, à iniciativa de 
lei, de que trata o art. 37, X, da Carta Magna, tais verbas inserem-se no 
conceito amplo de remuneração, da mesma forma que as diárias e as 
ajudas de custo, cabendo, portanto, ao Chefe do Legislativo municipal a 
iniciativa do respectivo processo legislativo.  

(...) 

4. Para a concessão dos benefícios deverão ser observados os princípios da 
impessoalidade e isonomia quanto ao alcance dos servidores, sejam eles 
efetivos ou comissionados, respeitados os limites constitucionais e legais 
sobre a matéria. 

(TCE-SC. Prejulgado 1378. Última alteração em 26/08/2015) 

37. Em segundo, porque a jurisprudência não tem conferido tal 

interpretação literal ao dispositivo, no sentido de ser da competência privativa do 
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Poder Legislativo (e demais poderes e órgãos independentes) apenas a iniciativa 

para propositura das leis que “fixem a remuneração dos seus cargos e funções”. 

38. Mencione-se que outras alterações legais, além daquelas que apenas 

fixem ou alterem a remuneração de seus servidores, poderão acarretar encargos 

econômicos ao respectivo poder/órgão independente, motivo pelo qual, também 

nesses casos, deverão as alterações serem propostas por lei de iniciativa do chefe 

do respectivo poder/órgão independente, tendo em vista a necessidade de 

preservação da autonomia e independência dos respectivos poderes/órgãos 

independentes, corolário do princípio da separação dos poderes. 

39. Caso fosse possível a um poder propor lei que, de forma direta, 

aumentasse a remuneração, em sentido amplo, dos servidores de outro poder, 

estar-se-ia, em última análise, violando o princípio constitucional da separação dos 

poderes. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada no âmbito do STF: 

E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI 
ESTADUAL QUE ESTENDE A REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA 
INERENTE A DETERMINADA CATEGORIA DE SERVIDORES PÚBLICOS A 
OUTRAS CATEGORIAS FUNCIONAIS NÃO ABRANGIDAS PELO PROJETO 
DE LEI ORIGINAL – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO PECUNIÁRIO 
RESULTANTE DE EMENDA DE INICIATIVA PARLAMENTAR APROVADA 
PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – CONSEQUENTE AUMENTO DA 
DESPESA GLOBAL PREVISTA NO PROJETO DE LEI – 
IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DESSA MAJORAÇÃO POR 
EFEITO DE EMENDA DE INICIATIVA PARLAMENTAR – INCIDÊNCIA DA 
RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 63, I, DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA – A QUESTÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES A 
PROJETOS DE INICIATIVA RESERVADA A OUTROS PODERES DO 
ESTADO – (...) – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. (STF, ADI nº 
2681/RJ, j. 1/8/2018, Rel. Min. Celso de Mello) (grifos nosso) 

EMENTA: Direito Constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário 
com agravo. Controle de constitucionalidade. Vício de iniciativa. Atribuições 
de órgãos da administração pública. Iniciativa privativa do chefe do poder 
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executivo. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
é firme no sentido de ser inconstitucional lei de iniciativa do Poder 
Legislativo que desencadeia aumento de despesas públicas em matéria 
de iniciativa do chefe do Poder Executivo, bem como assentou ser de 
competência do Chefe do Poder Executivo leis que estruturam ou 
alterem órgãos ou secretarias da administração pública. 2. Inaplicável o 
art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários 
advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STF, ARE 
1007409 AgR/MT, j. 24/02/2017, Rel. Min. Roberto Barroso) (grifos nosso) 

40. Por elucidativas as palavras, transcreve-se a posição da Advocacia-

Geral da União no âmbito da ADI 4759/BA, pugnando pela inconstitucionalidade de 

dispositivo de lei de iniciativa do Poder Judiciário, incluído por meio de emenda 

parlamentar, que previa benefícios remuneratórios a servidores daquele órgão: 

A Advocacia-Geral União manifesta-se no sentido da inconstitucionalidade do 
dispositivo atacado. Articulando com o princípio da simetria, diz da 
impossibilidade de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça local interferir no 
regime jurídico de servidores vinculados a outros Poderes ou a órgãos 
autônomos, sob pena de ofensa às regras constitucionais que reservam 
certas matérias à iniciativa privativa de determinados entes. Aponta violado o 
artigo 61, inciso I, da Constituição Federal, tendo em vista o aumento de 
despesas derivado da aprovação de emenda parlamentar. Cita precedentes. 

41. Destaque-se ainda, por oportuno, julgado do TJGO que, ao entender 

ser do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás a competência 

privativa para iniciativa de lei que altere o plano de cargos e remuneração de seus 

servidores, inclusive com a instituição do benefício auxílio-alimentação, julgou 

inconstitucional emenda parlamentar em lei que desnaturava referido projeto de lei: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA PARLAMENTAR. 
CRIAÇÃO DE SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI ORIGINAL DO 
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. LEI 
ESTADUAL Nº 19.561/2016. REVOGAÇÃO TOTAL DA LEI ESTADUAL 
ANTERIOR Nº 19.496/2016. DATA-BASE DOS SERVIDORES DO TCM E 
PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. 
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COMPETÊNCIA PRIVATIVA.  DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE 
DE VENCIMENTOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL 
VERIFICADAS. 1 - A Lei Estadual nº 19.496/16 modificou o quadro 
permanente e o plano de cargos, carreiras e remunerações dos servidores do 
TCM, além de conceder a revisão geral anual, referente à data-base de 2016. 
A Lei Estadual nº 19.561/2016, advinda de emenda parlamentar em projeto 
de lei posterior, revogou expressamente toda a Lei nº 19.496/16. 2 - In casu, 
a emenda parlamentar, consubstanciada no substitutivo ao projeto de lei 
originário, apresentado pelo Presidente do Tribunal de Contas dos 
Municípios à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, ao revogar 
totalmente a Lei Estadual anterior, que tratava do plano de cargos e 
salários e concedia a revisão geral anual para os servidores do TCM, 
sem a devida pertinência temática, pois não se limitou à tese da revisão 
geral anual, violou a competência privativa do Presidente do TCM, 
prevista no artigo 80 da Constituição do Estado de Goiás. 
Inconstitucionalidade formal verificada. (...) AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 

42. Diante de todo o acima exposto, esta relatoria, corroborando com o 

Ministério Público de Contas, manifesta-se no sentido de que seja emitida resposta 

ao consulente, no tocante ao primeiro questionamento, no sentido de que o Poder 

Legislativo municipal detém a iniciativa de lei para a instituição do benefício de 

auxílio-alimentação aos seus servidores. 

43. Destaque-se que, conforme pugnado pelo Ministério Público de 

Contas, esta relatoria corrobora com a revogação do item 212 da Resolução Consulta 

nº 44/07, visto que revela-se incompatível com o entendimento aqui exposto. 

(incompatibilidade com o entendimento). 

2. DOS CRITÉRIOS E LIMITES A SEREM OBSERVADOS NA INSTITUIÇÃO DO 

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 

                                                           
12 RC nº 44/07, item 2) a lei deve prever a vantagem mencionada não apenas para determinada categoria de 

funcionários públicos, por exemplo, somente para os servidores do Poder Legislativo, sob pena de ofensa ao 

princípio da isonomia. 
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44. No tocante ao segundo questionamento, o consulente indaga “quais 

condicionantes, critérios e limites a serem observados para a instituição do benefício 

aos servidores do Legislativo?” 

45. Pontue-se que, no tocante ao referido questionamento, houve 

convergência de entendimentos entre Secretaria de Atos de Pessoal e Ministério 

Público de Contas, tendo este órgão ministerial acrescido, às conclusões da unidade 

técnica, a necessidade de observância dos requisitos da Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF), sobretudo dos arts. 16 e 17, não encontrando esta relatoria razões de 

ordem técnica/jurídica para divergir do referido entendimento. 

46. Nesse sentido, esta relatoria manifesta-se que seja respondido ao 

consulente que, para a instituição do auxílio-alimentação, deve-se observar o 

seguinte: 

47. o pagamento de auxílio-alimentação aos servidores públicos locais está 

condicionado à autorização por lei em sentido estrito; 

48. a lei deve dispor, de forma clara, sobre as situações que autorizam os 

servidores a perceberem a vantagem pecuniária e as situações que suspendem ou 

impedem seu recebimento; 

49. devem ser respeitados os Princípios da Isonomia, Proporcionalidade e 

Razoabilidade, à luz das condicionantes dos sistemas de remuneração no serviço 

público previstas no art. 39, § 1º, da CF, de maneira que o benefício seja igual para 

os servidores em situações similares, proporcional e razoável ao gasto médio 

realizado pelos servidores com alimentação durante a jornada de trabalho, tendo em 

vista, ainda, a realidade local; 
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50. a concessão do auxílio-alimentação aos servidores públicos deve estar 

prevista no orçamento respectivo e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos 

do art. 169, §1º, I e II, da CF, como também deve atender às exigências dos art. 16 e 

17 da LRF relativas à geração de despesa. 

3. DA NATUREZA DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 

51. No terceiro questionamento, é indagado se “a instituição do benefício 

auxílio-alimentação, caso seja possível, tem caráter remuneratório, ou seja, 

incorpora o salário do servidor”. 

52. Também no tocante ao referido questionamento, houve convergência 

entre os entendimentos da Secretaria de Atos de Pessoal e do Ministério Público de 

Contas. 

53. Destaque-se que, nos termos da Súmula Vinculante nº 55, proferido 

pelo Supremo Tribunal Federal: 

Súmula vinculante 55: O direito ao auxílio-alimentação não se estende 

aos servidores inativos. 

54. Pontue-se que, durante a discussão da referida súmula vinculante, foi 

afirmado pelo relator que: 

Com efeito, trata-se de entendimento já consolidado pelo Plenário desta Corte 
em verbete não vinculante, aprovado em 24/9/2003, que teve como 
fundamento as decisões prolatadas nos Recursos Extraordinários 
220.048/RS, 220.713/RS, 228.083/RS, 231.389/RS e 236.449/RS. 

À guisa de exemplo, reproduzo a ementa do RE 231.389/RS, de relatoria do 
Ministro Moreira Alves, que bem sintetiza o entendimento jurisprudencial sob 
análise: 

“Auxílio-alimentação. 

Esta Corte tem entendido que o direito ao vale-alimentação 
ou auxílio-alimentação não se estende aos inativos por força 
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do § 4º do artigo 40 da Constituição Federal, porquanto se 
trata, em verdade, de verba indenizatória destinada a cobrir 
os custos de refeição devida exclusivamente ao servidor que 
se encontrar no exercício de suas funções, não se 
incorporando à remuneração nem aos proventos de 
aposentadoria (assim, a título exemplificativo, nos RREE 
220.713, 220.048, 228.083, 237.362 e 227.036). Dessa orientação 
não divergiu o acórdão recorrido. Recurso extraordinário não 
conhecido” . (grifos nosso) 

55. Diante dos argumentos expostos, não existem razões de ordem 

técnica/jurídica para divergir dos entendimentos da Secretaria de Atos de Pessoal e 

Ministério Público de Contas, respondendo ao consulente que o auxílio-alimentação 

tem caráter indenizatório e não se incorpora aos vencimentos do servidor público 

para qualquer fim, nem se estende aos servidores inativos. 

4. DA NÃO INCLUSÃO DA DESPESA COM “AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO” NO 

LIMITE DO ART. 29-A, § 1.º, DA CF/88. 

56. Embora não tenha sido objeto de questionamento por parte do 

consulente, pela relevância do tema é oportuno que se enfrente nos presentes autos 

o questionamento se a despesa com “auxílio-alimentação” deve ser computada para 

fins de verificação do limite com folha de pagamento, previsto no § 1.º do art. 29-A 

da CF/88, a que está sujeita a Câmara Municipal. 

57. Dispõe o art. 29-A, § 1.º, da CF/88 que: 

Art. 29-A. (...) § 1.º A Câmara Municipal não gastará mais de 70% (setenta 
por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com o 
subsídio de seus Vereadores. 

58. Em análise da jurisprudência e doutrina a respeito do tema, constata-se 

a orientação majoritária no sentido de que as verbas indenizatórias pagas pelo 

Poder Legislativo aos seus Vereadores e Servidores não entram no cômputo do 
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limite de 70% com folha de pagamento que as respectivas Câmaras Municipais 

deverão observar. 

59. Nesse sentido, J. R. Caldas Furtado afirma que: 

No subsídio dos Vereadores, assim como na remuneração dos servidores, 
estão compreendidas quaisquer espécies remuneratórias, tais como 
vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, gratificações, horas extras e 
vantagens pessoais de qualquer natureza. De outro modo, as verbas 
indenizatórias, tais como diárias, ajudas de custo, não serão incluídas 
como folha de pagamento; também serão excluídas as denominadas 
verbas de gabinete, sujeitas a periódicas prestações de contas. Todos esses 
gastos com verbas indenizatórias estão apenas sujeitos ao limite total 
da despesa com o Poder Legislativo Municipal.13 (grifos nosso) 

60. De igual forma, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos 

autos do Processo de Consulta nº 980459, nos termos do voto do relator, 

Conselheiro Cláudio Terrão, mencionando a pacificação do tema no sentido da 

exclusão das verbas indenizatórias do cômputo do limite com folha de pagamento, 

assim se pronunciou: 

“A definição de folha de pagamento, prevista no dispositivo constitucional em 
comento, já foi objeto de análise por este Tribunal nos autos do Incidente de 
Uniformização nº 655804. Naquela oportunidade, fixou-se o seguinte 
entendimento: A expressão "folha de pagamento, incluídos os subsídios dos 
Vereadores" equivale ao somatório dos gastos com qualquer espécie 
remuneratória do pessoal ativo da Câmara Municipal, tais como vencimentos, 
vantagens fixas e variáveis e subsídios provenientes de cargos, funções ou 
empregos públicos civis ou de membros de Poder, incluídos adicionais, 
gratificações, horas extras e vantagens de qualquer natureza (Processo 
655804, Rel. Cons. Eduardo Carone, Sessão de 21/11/01). 

Desse modo, definiu-se que as verbas de natureza remuneratória pagas aos 
agentes públicos do Legislativo Municipal deveriam ser computadas para fins 

                                                           
13 FURTADO, J. R., Direito Financeiro. 4. Ed, p. 495. 
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de verificação do limite previsto no § 1º do art. 29-A da Constituição. Embora 
nada tenha sido dito a respeito da inclusão das verbas de caráter 
indenizatório no referido limite, pode-se dizer que a ausência de alusão a 
essas verbas no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 
configura silêncio eloquente do Tribunal, na medida em que, ao deixar 
de mencioná-las, elas teriam sido implicitamente excluídas do alcance 
da expressão “folha de pagamento”. 

Para sanar as dúvidas ainda remanescentes a respeito desse tema, o 
Tribunal, nos autos da Consulta nº 652408, esclareceu que as despesas 
indenizatórias, tais como o pagamento de diárias de viagem, não deveriam 
ser incluídas na apuração do limite de gastos com pessoal da Câmara. O 
excerto abaixo, extraído da Consulta em questão, demonstra que apenas as 
verbas remuneratórias estariam incluídas no conceito de folha de pagamento: 

O citado dispositivo limita a despesa com folha de pagamento da 
Câmara Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores, a 70% de 
sua receita, ou melhor, dos recursos que lhe forem transferidos pelo 
Executivo. Trata-se de limitação imposta a despesas de caráter 
remuneratório de servidores da edilidade, incluídas aquelas com os 
subsídios dos edis. Nessa esteira, como as diárias têm natureza 
indenizatória, pois visam atender às despesas extraordinárias de 
alimentação e pousada de agentes públicos durante o seu afastamento 
do local onde servem, por motivo de serviço, os valores pagos a esse 
título não devem ser computados para aferição do limite acima referido 
(Processo nº 652408. Rel. Cons. Eduardo Carone, Sessão do dia 
06/11/2002) 

Corroborando esse entendimento e estendendo-o a todas as verbas de cunho 
indenizatório, o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, ao se 
deparar com questionamento semelhante ao da presente consulta, 
concluiu que “para apuração do limite constitucional, (...) devem ser 
consideradas todas as parcelas remuneratórias recebidas pelos 
servidores e Vereadores das Câmaras Municipais, excluindo-se as 
verbas de caráter indenizatório” (Processo nº 19.199-0/2011, Rel. Cons. 
Domingos Neto, Sessão de 30/11/11). 

No mesmo sentido, o Tribunal de Contas de Pernambuco entendeu que, 
para os fins do limite previsto no art. 29-A, § 1º, da Constituição Federal, 
“devem ser excluídas as importâncias indenizatórias pagas a título de 
representação, diárias, ajudas de custo e outras da mesma natureza” 
(Consulta nº 1603/01). 
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Assim, atualmente, está pacificado na jurisprudência o entendimento de 
que as verbas de natureza indenizatória não devem ser computadas na 
folha de pagamento do Poder Legislativo Municipal para apuração do 
limite constitucional de gastos com pessoal da Câmara. Apenas as 
verbas de cunho remuneratório são consideradas para esses fins. (…) 
Isso porque, para os fins do art. 29-A, § 1º da Constituição Federal, apenas as 
parcelas de caráter remuneratório pagas pela Câmara são levadas em 
consideração para a aferição do cumprimento do limite constitucional.” (grifos 
nosso) 

61. Depreende-se da leitura do trecho acima citado que a jurisprudência 

pacífica no âmbito dos Tribunais de Contas brasileiros é no sentido de que para fins 

de cálculo do limite de despesa com “folha de pagamento”, previsto no art. 29-A, § 

1.º, da CF/88, não entram as despesas que tenham caráter indenizatório. 

62. Por oportuno, cabe mencionar que este Tribunal de Contas possui 

decisão, na Resolução Consulta nº 005/06, no sentido de que as verbas de caráter 

indenizatório não são computadas para fins de verificação do limite de 70% com 

folha de pagamento previsto no artigo constitucional supracitado. 

63. Embora naquele processo não se tratasse especificamente de auxílio-

alimentação, referia-se à verba de natureza igualmente indenizatório, conforme 

ementa abaixo transcrita: 

RC nº 005/06 – Goianira. 

EMENTA: Da possibilidade de a Câmara Municipal efetuar pagamento das 
Sessões Extraordinárias realizadas no mês de julho de 2003, e não 
empenhadas, desde que convocadas na forma legal, com valores previstos 
no ato fixatório e haja saldo suficiente para o pagamento. 

Sendo tal despesa de natureza indenizatória, não se enquadra no limite 
de 70% do duodécimo a ser gasto com folha de pagamento. RC n° 079/02 

TCM, 22.02.06. (grifos nosso) 
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64. Nesse sentido, tendo em vista que a verba “auxílio-alimentação” possui 

caráter indenizatório, conforme definido no item II.3, supra, conclui-se que ela não 

deve ser computada para fins de verificação do limite de 70% a ser observado pela 

Câmara Municipal com “folha de pagamento”, conforme definido no art. 29-A, § 1.º, 

CF/88. 

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

corroborando parcialmente com a manifestação da Secretaria de Controle Externo e 

integralmente com a 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 n. 557/2011, proponho que o Tribunal 

Pleno adote a minuta de Acórdão Consulta que submeto à sua deliberação. 

66. 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 4 de julho de 2019.  

 

Vasco C. A. Jambo 
Conselheiro Substituto – relator  
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