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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00001/2021 - Técnico Administrativa 
 

 
PROCESSO N° : 07935/20 
MUNICÍPIO : Águas Lindas de Goiás 
ÓRGÃO : Fundo Municipal de Educação - FME 
ASSUNTO : CONSULTA 
CONSULENTE :Deusimar Macedo Bezerra (Secretário Municipal de Educação, 

Ciência e Tecnologia e Gestor do FME) 
RELATOR : Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo 
 

 
CONSULTA. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020.  LEI Nº 9504/97. 
MAJORAÇÃO DE ‘JETOM’ DIANTE À LC 173/2020 E AO PERÍODO 
ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DO ‘JETOM’. 
DISSENSO DOS TRIBUNAL. PREDOMINÂNCIA POR SER DE NATUREZA 
REMUNERATÓRIA. SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL 
PARA ALTERAR ‘JETOM’. CONHECIMENTO. CIÊNCIA AO INTERESSADO. 
ARQUIVAMENTO. 

 

Cuidam os autos de Consulta formulada pelo Secretário Municipal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Município de Águas Lindas e também gestor do Fundo 

Municipal de Educação (FME), Sr. Deusimar Macedo Bezerra, na qual requer que esta 

Corte manifeste, em suma, sobre dúvidas suscitadas em relação à natureza jurídica e à 

possibilidade de aumento da jetom dos membros de Conselhos Municipais, diante à Lei 

Complementar nº 173/2020 e à Lei nº 9.504/97, bem como a necessidade ou não de 

aprovação legislativa para o suposto aumento. 

Expressamente, foi trazida aos autos solicitação para apreciar “acerca da 

possibilidade de ser concedido aumento do jeton de membros de Conselhos Municipais, 

principalmente em face: 

a) das proibições consoantes da Lei Complementar 173/2020, que veda a concessão de 

aumentos a qualquer título, de remunerações; 

b) das vedações de concessão de aumentos no período eleitoral; 

Ainda pretende ver esclarecida a discussão acerca de ser o jeton um verba 

remuneratória ou indenizatória, e por fim se é possível o aumento dessa verba mediante 

simples Decreto do Poder Executivo, ou é necessária a aprovação de Lei específica para 

essa majoração”. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos; 

Considerando a Proposta de Decisão nº 0008/2021 – GABMOA proferida 

pelo Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo; 

Considerando tudo mais que dos autos consta. 

 

Acordam os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 

de Goiás, reunidos em Sessão Técnico-Administrativa, diante das razões expostas pelo 

Relator, em: 

 

1. CONHECER da presente Consulta uma vez preenchidos os pressupostos legais de 

admissibilidade previstos no art. 31 da LOTCM/GO c/c art. 199 do RITCM/GO; 

 

2. RESPONDER ao consulente, relativo ao mérito, que: 

2.1. a majoração de ‘jetom’ durante o estado de calamidade ocasionado pela COVID-19 

está vedada pelos incisos I e VI, do artigo 8º, da LC 173/20, a menos que a legislação que 

promoveu a alteração tenha sido editada antes do estado de calamidade ocasionado pela 

pandemia, porque aí estaria inserida na exceção legal; 

2.2. tratando-se a verba jetom de parcela integrante da remuneração do servidor público, a 

sua majoração durante o período eleitoral estabelecido na Lei nº 9504/97, encontra-se, em 

princípio, vedada; 

2.3. De acordo com a jurisprudência majoritária, o jetom é uma verba de cunho 

remuneratório, espécie de gratificação propter laborem em razão de um trabalho adicional 

a ser prestado para a Administração Pública, que esteja fora das atribuições ordinárias do 

agente;  

2.4. em razão do princípio da reserva de lei, o qual a Administração pública se submete, 

especialmente em matéria de remuneração, nos termos do art. 37, X da Constituição da 

República, somente por lei específica é possível fixar e/ou alterar remuneração – termo que 

http://www.tcm.go.gov.br/


                                     
 

 

Página 3 de 22 

_________________________________________________________________________ 
Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100│Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160│Website: www.tcm.go.gov.br 

 

 

 

Fls. 

engloba o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei, portanto, 

incluindo a verba ‘jetom’; 

 

3. DAR ciência ao consulente da presente decisão; 

 

4. DETERMINAR o arquivamento dos autos. 

 

À Superintendência de Secretaria para os fins. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 24 

de Fevereiro de 2021. 

 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

Relator: Maurício Oliveira Azevedo. 

 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro 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. Maurício Oliveira Azevedo, 

Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério Público de 

Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Sub.Maurício Oliveira Azevedo: Cons. Daniel 

Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, 

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub.Irany de Carvalho Júnior, Cons. 

Valcenôr Braz de Queiroz. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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PROPOSTA DE DECISÃO N° 008/2021 – GABMOA 

 

PROCESSO N° : 07935/20 
MUNICÍPIO : Águas Lindas de Goiás 
ÓRGÃO : Fundo Municipal de Educação - FME 
ASSUNTO : CONSULTA 
CONSULENTE :Deusimar Macedo Bezerra (Secretário Municipal de Educação, 

Ciência e Tecnologia e Gestor do FME) 
RELATOR : Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo 
 

 
CONSULTA. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020.  LEI Nº 9504/97. 
MAJORAÇÃO DE ‘JETOM’ DIANTE À LC 173/2020 E AO PERÍODO 
ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DO ‘JETOM’. 
DISSENSO DOS TRIBUNAL. PREDOMINÂNCIA POR SER DE NATUREZA 
REMUNERATÓRIA. SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL 
PARA ALTERAR ‘JETOM’. CONHECIMENTO. CIÊNCIA AO INTERESSADO. 
ARQUIVAMENTO. 

 

I – RELATÓRIO 

I.1. Introdução 

Cuidam os autos de Consulta formulada pelo Secretário Municipal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Município de Águas Lindas e também gestor do Fundo 

Municipal de Educação (FME), Sr. Deusimar Macedo Bezerra, na qual requer que esta 

Corte manifeste, em suma, sobre dúvidas suscitadas em relação à natureza jurídica e à 

possibilidade de aumento da jetom dos membros de Conselhos Municipais, diante à Lei 

Complementar nº 173/2020 e à Lei nº 9.504/97, bem como a necessidade ou não de 

aprovação legislativa para o suposto aumento. 

Expressamente, foi trazida aos autos solicitação para apreciar “acerca da 

possibilidade de ser concedido aumento do jeton de membros de Conselhos Municipais, 

principalmente em face: 

c) das proibições consoantes da Lei Complementar 173/2020, que veda a concessão de 

aumentos a qualquer título, de remunerações; 

d) das vedações de concessão de aumentos no período eleitoral. 

Ainda pretende ver esclarecida a discussão acerca de ser o jeton um verba 

remuneratória ou indenizatória, e por fim se é possível o aumento dessa verba mediante 
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simples Decreto do Poder Executivo, ou é necessária a aprovação de Lei específica para 

essa majoração”. 

I.2. Da pesquisa realizada pela Divisão de Documentação e Biblioteca - DDB 

A Divisão de Documentação e Biblioteca colacionou aos autos a relação 

das pertinentes ementas de Acórdãos/Resoluções (fls. 10/11). Porém, conforme 

observado, nota-se que não há manifestação específica do TCMGO quanto ao tema em 

questão. 

I.3. Do Parecer Jurídico apresentado pelo Consulente 

O Parecer Jurídico (fls. 17/23) da Assessoria Jurídica do Município de 

Águas Lindas, emitido por Rafael Alcântara Alves de Almeida, foi apresentado, atendendo 

ao disposto no art. 31, §1º, da LOTCM e art. 199, §1º do RITCM. 

I.4. Da manifestação da Secretaria de Atos de Pessoal – SAP 

A SAP, mediante o Certificado nº 4211/2020 (fls. 26/32v.), apesar de 

entender que há vício na legitimação ativa desta Consulta, manifestou no mérito nos 

seguintes termos: 

II. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. Da admissibilidade 

Quanto aos requisitos de admissibilidade, são pressupostos para conhecimento da Consulta, nos 
termos do art. 31 da LOTCM c/c art. 199 do Regimento Interno desta Corte de Contas: (i) 
legitimidade ativa; (ii) a indicação precisa do seu objeto; (iii) estar redigida de forma articulada; (iv) 
instrução do pedido com parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade 
consulente; (v) versar sobre tese jurídica abstrata; (vi) inexistência de manifestação prévia do 
Tribunal sobre o tema. 

De início, impera pontuar, data venia, no que tange à legitimidade ativa, que, a teor do artigo 199 e 
seus incisos, do Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, bem 
como do artigo 31, da sua Lei Orgânica, os secretários municipais não constam do rol de 
autoridades legitimadas à formulação de consultas ao Tribunal de Contas, senão vejamos: 

Art. 199.O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida suscitada na aplicação de dispositivos  legais  e  
regulamentares  concernentes  a  matéria  de  sua competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes 
autoridades: 

I – Governador   do   Estado, Presidente   da Assembleia Legislativa, Presidente de Tribunal, Prefeito e 
Presidente da Câmara Municipal; 

II – Gestores municipais de fundos, Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Sociedades de 
Economia Mista; 

III – Procurador-Geral de Justiça; 

IV – Presidente de Comissão da Assembleia Legislativa ou  da  Câmara Municipal; 

V – Secretário de Estado ou autoridades do Poder Executivo Estadual de nível hierárquico equivalente; 
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Art. 31. O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e 
regulamentares concernentes à matéria de sua competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes 
autoridades: 

I - Governador do Estado, Presidente da Assembleia Legislativa, Presidente de Tribunal, Prefeito ou 
Presidente da Câmara Municipal; 

II - Chefe do Ministério Público Estadual; 

III - Presidente de Comissão da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal; 

IV - Secretário de Estado ou autoridades do Poder Executivo Estadual de nível hierárquico equivalente. 

 

Contudo, verifica-se que o feito foi admitido por meio do Despacho n. 358/2020 GAB-MOA, razão 
pela esta Especializada promoverá a respectiva análise. 

O pedido de consulta foi instruído com o Parecer Técnico-Jurídico (f. 2/4), conforme exigido pelo 
art. 199, § 1º, do Regimento Interno da Casa (f. 15/18), bem como foi verificada a inexistência de 
manifestação prévia do Tribunal sobre o tema, conforme Despacho Nº 084/2020 (f. 11), da Divisão 
de Documentação e Biblioteca. Ademais, a consulta foi redigida de forma articulada 

O consulente indicou de forma objetiva o objeto da consulta, qual seja, a possibilidade de ser 
concedido aumento de jetom aos membros de Conselhos Municipais, bem como se a referida verba 
possui natureza remuneratória ou indenizatória e ainda, se o possível aumento deve ser precedido 
de autorização legislativa.  

Importante ressaltar que a atribuição consultiva desta Corte se limita à interpretação de dispositivos 
legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência, de forma que, por meio do 
procedimento descrito no Título VII do Regimento Interno, não se procede ao exame das 
particularidades de caso concreto. Bem por isso, o § 3º do art. 99 estabelece: “A resposta à 
consulta a que se refere este artigo tem caráter normativo e constitui prejulgamento da tese, mas 
não do fato ou caso concreto”. 

2.2. Do mérito 

2.2.1. Da possibilidade de concessão de aumento de jetom aos membros de Conselhos 
Municipais de acordo com a Lei Complementar n. 173/20 e legislação eleitoral 

O consulente, a fim de obter maior segurança jurídica na interpretação do art. 8º, da Lei 
Complementar n. 173/2020, bem como da legislação eleitoral, solicita manifestação sobre a 
possibilidade de ser concedido aumento de jetom aos membros de Conselhos Municipais durante a 
pandemia da COVID-19, bem como durante o período eleitoral. 

Inicialmente, oportuno observar que a palavra “jetom” tem suas raízes no idioma francês, e significa 
remuneração por presença, que corresponde a cada reunião ou sessão a que os membros de um 
conselho, assembleia ou colegiado comparecem. O seu pagamento a servidores públicos é 
admitido pela legislação brasileira, malgrado haja certa divergência jurisprudencial em relação a 
sua submissão ao artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, ou a sua harmonização com o 
instituto dos subsídios. 

De acordo com a jurisprudência majoritária, trata-se de verba de cunho remuneratório, espécie de 
gratificação propter laborem em razão de um trabalho adicional a ser prestado para a 
Administração Pública, que esteja fora das atribuições ordinárias do agente.  

No que tange ao caso ora posto à apreciação dessa Corte, vale dizer, a compatibilização do 
aumento dos jetons dos membros de conselhos municipais com as disposições da Lei 
Complementar n. 173/20, bem como com a legislação eleitoral, cabe tecer algumas considerações. 

Quanto ao primeiro aspecto, insta consignar que a questão ganha relevo em vista da determinação 
inscrita no artigo 8º, da LC 173/20, que, para minimizar o impacto futuro sobre as finanças públicas, 
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limitou o crescimento de gastos com pessoal, bem como a criação de despesas obrigatórias até́ 31 
de dezembro de 2021. 

Como o objetivo da lei é resguardar os recursos públicos para o enfrentamento da pandemia e suas 
repercussões sanitárias e econômicas, é oportuna a reflexão acerca das consequências do período 
para os direitos dos servidores públicos, sobretudo quando a sua implementação implicar aumento 
da despesa pública. 

Com efeito, a Lei Complementar Federal n. 173, de 27 de maio 2020, publicada no DOU de 28 de 
maio de 2020, estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 
(Covid-19), nos pontos que especifica, e promove alterações na Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000 – Lei de Reponsabilidade Fiscal. 

De acordo com o seu artigo 1º, §1º, ela foi editada com a finalidade de permitir a suspensão do 
pagamento de dívidas contratadas pelos Estados Federados, Distrito Federal e Municípios com a 
União, promover a reestruturação de operações de crédito interno e externo junto ao sistema 
financeiro e instituições multilaterais de crédito nos termos previstos no art. 4º da mesma lei, bem 
como ensejar a entrega de recursos da União, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 2020, e em ações de enfrentamento ao 
Coronavírus. 

Para tanto, referida lei estabeleceu uma série de comandos aos beneficiários de suas medidas, a 
respeito dos quais se poderia até mesmo cogitar de restrição da autonomia desses entes, visto 
consistirem em medidas limitadoras da sua liberdade administrativa e financeira, mormente em 
cotejo com a forma federativa adotada pela Constituição (art.18), que repartiu o poder entre União, 
Estados e Municípios, garantindo a unidade sem concentração absoluta de poder no ente central. 

Contudo, o momento da edição traz ínsito o caráter de excepcionalidade capaz de justificar tais 
medidas, visto ser objetivo geral a reunião de esforços e recursos para o combate ao vírus, e esse 
desiderato não pode prescindir do fortalecimento financeiro dos entes, com a consequente limitação 
de gastos não essenciais. 

Dessa forma, a lei traz em seu texto dispositivos rígidos quanto à realização do gasto público nesse 
momento de pandemia, mormente no que tange às despesas com pessoal, determinando a 
prioridade de recursos para as áreas da saúde e assistência social. 

Foi preciso que o legislador brasileiro estabelecesse critérios rígidos para a contenção da despesa 
pública, razão pela qual a Lei Complementar n. 173/2020 trouxe a seguinte previsão em seu artigo 
8º: 

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da 
Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: 

I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros 
de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de 
sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública; 

II - criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa; 

III - alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 

IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção 
e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de 
cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da 
Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de 
alunos de órgãos de formação de militares; 

V - realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV; 

VI - criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de 
qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério 
Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda de seus 
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dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação 
legal anterior à calamidade; 

VII - criar despesa obrigatória de caráter continuado, ressalvado o disposto nos §§ 1º e 2º; 

VIII - adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), observada a preservação do poder aquisitivo 
referida no inciso IV do caput do art. 7º da Constituição Federal; 

IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, 
triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com 
pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo 
de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins. 

 [...] (grifou-se). 

 

A leitura da norma deixa claro o intuito do legislador infraconstitucional de proibir a concessão de 
qualquer tipo aumento, reajuste ou adequação de remuneração, bem como a criação ou a 
majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de 
qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do 
Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares, ou 
ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou 
de determinação legal anterior à calamidade. 

Malgrado haja prevalente jurisprudência no sentido de que o jetom deve ser considerado verba 
remuneratória, espécie de gratificação propter laborem, é certo que, por vezes, a legislação dos 
entes termina por cometer imprecisões terminológicas, oferecendo-lhe tratamento de verba 
indenizatória ou espécie de vantagem conferida ao servidor. Contudo, independentemente de ser 
considerado verba remuneratória ou indenizatória, ou mesmo espécie outra de vantagem, a sua 
concessão ou majoração durante o estado de calamidade ocasionado pela COVID-19 estaria 
vedada pelos incisos I e VI, do artigo 8º, da LC 173/20, a menos que a legislação que promoveu a 
alteração tenha sido editada antes da vigência da LC, porque aí estaria inserida na exceção legal. 
Não sendo esse o caso, a majoração da parcela somente poderá ocorrer após 31/12/2021. 

Quanto ao segundo ponto questionado pelo consulente, sobre a possibilidade de aumento dos 
jetons durante o período eleitoral, cabe asseverar a escassez de jurisprudência sobre o assunto e a 
prerrogativa dos Tribunais Eleitorais para a interpretação da respectiva legislação.  

Todavia, observa-se que de acordo com o artigo 73, inciso VIII, da Lei nº 9504/97, é proibido fazer, 
na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a 
recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do 
prazo estabelecido no art. 7º da Lei e até a posse dos eleitos. 

Trata-se de espécie das chamadas “condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas 
eleitorais”, que consistem em uma série de proibições que podem entrar em vigor a partir do 
começo do ano eleitoral até três meses antes do pleito e terminar na data da posse dos eleitos.  

A vedação de majoração da remuneração dos agentes públicos foi estabelecida com o fito de 
assegurar a igualdade entre os candidatos, evitando-se o mau uso da máquina pública para fins 
eleitoreiros. Por isso, a Lei n. 9504/97 proíbe a majoração de remuneração acima da perda 
inflacionária do período, ou seja, proíbe o efetivo reajuste remuneratório das categorias funcionais 
que possam desestabilizar o pleito e configurar eventual abuso de poder político por parte dos 
candidatos que disputam a reeleição. 

Sobre o assunto, o Tribunal Superior Eleitoral assim já se manifestou: 

“Recurso especial. Eleições 2016. Ação de investigação judicial eleitoral. Abuso do poder político. Conduta 
vedada. Prefeito. Vice-prefeito. [...] 4. As instâncias ordinárias entenderam presente o abuso do poder político 
em face da edição de lei, de iniciativa do então prefeito, por meio da qual houve recomposição de 
remuneração que em muito excedeu as perdas inflacionárias e beneficiou 147 servidores, conclusão fática 
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irreversível em recurso especial. Manutenção do abuso do poder político.[...]” (Ac de 19.03.19 no Respe 
32372, rel. Min. Admar Gonzaga) 

 

"Recurso Especial Eleitoral. Eleições 2012. Prefeito. Ação de investigação judicial eleitoral. Conduta vedada. 
Art. 73, § 10, da lei 9.504/97. Distribuição de bens. Tablets. Programa assistencialista. Não configuração. 
Continuidade de política pública. Abuso de poder político. Desvio de finalidade. Benefício eleitoral [...] 2. O 
abuso do poder político caracteriza-se quando o agente público, valendo-se de sua condição funcional e em 
manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da disputa e a legitimidade do pleito em benefício de 
sua candidatura ou de terceiros, o que não se verificou no caso. No ponto, a reforma do acórdão recorrido 
esbarra no óbice da Súmula 7/STJ [...]” (Ac de 4.08.15 no Respe 55547, rel. Min. João Otávio de Noronha) 

 

Tratando-se o jetom de parcela integrante da remuneração do servidor público, a sua majoração 
durante o período eleitoral estabelecido na Lei n. 9504/97, encontrar-se-ia, em princípio, vedada. 
Contudo, é cediço que a legislação eleitoral almeja assegurar o equilíbrio do pleito, e as condutas 
vedadas pela lei serão avaliadas pela Justiça Eleitoral em cada caso concreto conforme as 
peculiaridades que os mesmos ostentarem. 

 

2.2.2. Da natureza jurídica do jetom 

O consulente questiona, também, acerca da natureza jurídica da parcela jetom, se ostentadora de 
caráter remuneratório ou indenizatório.  

Conforme já adiantado no item anterior, a jurisprudência majoritária entende ser o jetom uma verba 
de cunho remuneratório, espécie de gratificação propter laborem em razão de um trabalho adicional 
a ser prestado para a Administração Pública, que esteja fora das atribuições ordinárias do agente. 
Senão vejamos: 

“Ora, sabe-se que a natureza jurídica do Jeton, por se tratar de verba paga com habitualidade e que 
visava remunerar os diretores da  JUCEES,  não  pode  ser vista  como  de  caráter  indenizatório,  
pois  que  não  pretendiam  ressarcir  os gestores  de  quaisquer  valores  dispendidos  em  razão  de  
seu  trabalho,  mas visavam remunerar os mesmos por exercício de atribuições outras que não suas 
funções ordinárias.  

Resta claro que a natureza jurídica do Jeton é de verba salarial, remuneratória, ou, mais precisamente, uma 
gratificação propter laborem, isto  é,  gratificação percebida   em   razão   de   um   trabalho   adicional,   a   
ser   prestado   para   a Administração  Pública,  que  esteja  fora  de  suas  atribuições  ordinárias,  devida, 
nesse caso, pela presença dos diretores nas sessões das turmas ou do plenário do órgão. Nesse sentido, 
seria possível o pagamento de décimo terceiro salarial sobre a referida verba. (Acórdão n. 0790/2016, 
TCE/ES) (grifou-se) 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇAO -REJEITADA -GRATIFICAÇAO 
DENOMINADA JETON -CONCESSAO DE LIMINAR -PRESSUPOSTOS -PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE -RECURSO PROVIDO. 

[...] 

2 -Necessário se faz a análise  dos  pressupostos  necessários  para concessão  da  tutela  de  urgência.  O 
fumus extrai-se da conclusão  que  o jeton  se  constitui  em  indisfarçável  parcela  de  vencimento.  O 
fundado receio de dano irreparável  ou  de  difícil  reparação  se  consubstancia  na natureza alimentar dos 
vencimentos ou proventos. O periculum no sentido inverso   encontra-se   ausente, diante   da   possibilidade   
de   reposição, preponderando-se  ainda,  o  princípio  da  proporcionalidade  diante  do  grau de importância 
da medida adotada para o sistema jurídico.3 -Recurso   provido   (AG 24029009495 ES   024029009495. 
Rel.: ALINALDO FARIA DE SOUZA. Julgamento: 09/12/2003. TJES, Segunda Câmara Cível. Pub. 
27/02/2004). (grifou-se) 

 

Na mesma linha também já decidiu o Tribunal de Contas da União. Veja-se: 
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Enunciado 

No âmbito dos conselhos de fiscalização profissional, o jeton (art. 2º, § 3º, da Lei 11.000/2004) : i) tem 
natureza remuneratória e corresponde a gratificação por presença de conselheiro em órgãos de deliberação 
coletiva; e ii) deve ter seu valor e frequência fixados de modo a não descaracterizar a natureza honorífica do 
cargo de conselheiro. 

Excerto 

Sumário: 

3. O jeton, previsto no art. 2º, § 3º, da Lei 11.000/2004, tem natureza remuneratória e corresponde à 
gratificação por presença de conselheiro em sessão colegiada deliberativa. 

Voto: 

Trago à apreciação deste colegiado o relatório consolidador de fiscalização de orientação centralizada (FOC) 
, realizada com o objetivo de avaliar, em âmbito nacional, os controles da gestão, as receitas, a regularidade 
das despesas com verbas indenizatórias, as transferências de recursos para terceiros, bem como prover 
panorama sobre as atividades finalísticas dos conselhos de fiscalização profissional (CFP) . 

[...] 

VII.3 

Jetons 

195.Segundo o Vocabulaire Juridique, incorporado ao voto do ministro do STF Temistocles 
Cavalcante no MS 18697/1969, ao fazer referência ao voto do ministro Ruben Rosa do TCU, jeton é a 
"importância atribuída a certas pessoas que assistem a certas sessões ou assembleias, ou a título de 
remuneração pelas funções que ali exercem, ou a título de retribuição de despesas". 

196.A par do caráter honorífico do cargo de conselheiro, o entendimento exposto no relatório é de que 
somente pode ser admitido o pagamento de jeton com a finalidade de indenização das despesas decorrentes 
da sua participação nas sessões do respectivo conselho. Nesse sentido, é destacado que as despesas 
indenizáveis sob a forma de jeton devem se restringir, em regra, àquelas incorridas com alimentação e 
deslocamento urbano, para participação em reuniões plenárias ou de diretoria com caráter deliberativo, nas 
ocasiões em que não forem devidas diárias. 

197.Assim, a unidade instrutiva, com base nas considerações expostas ao analisar as diárias, reproduzidas 
no item anterior, propõe fixar o limite do valor do jeton em 50% daqueles relativos às diárias estabelecidos no 
Decreto 5.992/2006, anexo I, classificação "C", além de determinar aos conselhos que é vedado o pagamento 
cumulativo de diárias com jetons. 

198.Observo, entretanto, em analogia ao disposto na Lei 5.708/71 e aos normativos do Poder Executivo que 
regulamentam o pagamento referente à participação em órgãos de deliberação coletiva, que tal rubrica é 
considerada como gratificação de presença e tem caráter remuneratório, conforme disposto na mencionada 
lei: 

"Art 1º Os órgãos de deliberação coletiva da administração federal direta e autárquica serão classificados de 
acordo com o princípio de hierarquia e tendo em vista a importância, o vulto e a complexidade das 
respectivas atribuições e responsabilidades. 

Parágrafo único. A classificação dos órgãos referidos neste artigo, inclusive os já regulados por disposições 
especiais, será proposta pelo Órgão Central do Sistema de Pessoal e aprovada por decreto, que fixará o 
valor da gratificação de presença e estabelecerá o máximo de sessões mensais remuneradas." (grifei) 

199.A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) já emitiu parecer propugnando pela incidência 
de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre a gratificação de presença instituída pelo 
Decreto 8.441/2015, relativa aos representantes dos contribuintes no Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (Carf) , o que corrobora seu caráter remuneratório. 

200.Não obstante ser vedada a remuneração pelo exercício do cargo de conselheiro, em razão de sua 
natureza honorífica, é possível o pagamento de jeton, com a finalidade específica de remunerar a 
participação em reuniões de caráter deliberativo (gratificação de presença) , situações essas já consideradas 
como ensejadoras do pagamento dessa rubrica em outros julgados desta Corte (Decisão 84/1993-Plenário e 
Acórdão 549/2011-TCU-Plenário) . 
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201.Ressalto que a Lei 11.000/2004, ao autorizar os CFP a normatizar a concessão de jetons (§ 3º do art. 2º) 
, deu-lhes a possibilidade de harmonizar o caráter honorífico com o pagamento do jeton na perspectiva de 
gratificação de presença. 

202.Não há, portanto, vedação para o recebimento de jeton com diárias, quando ocorrer o fato gerador de 
ambas concomitantemente. 

203.É importante destacar, contudo, que, ao normatizar o pagamento de jetons e fixar seus valores, os 
conselhos devem se atentar para o caráter honorífico do cargo, que nesse caso corresponde a ausência de 
remuneração assalariada, e para a definição de limites quantitativos mensais, sem prejuízo de observar os 
princípios regentes da administração pública. 

Acórdão: 

9.1. Fixar os seguintes entendimentos em relação à execução da despesa pelos conselhos de fiscalização 
profissional: 

[...] 

9.1.4. o jeton, previsto no art. 2º, § 3º, da Lei 11.000/2004: 

9.1.4.1. tem natureza remuneratória e corresponde à gratificação por presença de conselheiro em órgãos de 
deliberação coletiva; 

9.1.4.2. deve ter seu valor e frequência fixados de modo a não descaracterizar a natureza honorífica do cargo 
de conselheiro (Acórdão 1925/2019 – Plenário, TCU) (grifou-se) 

 

Desse modo, entende-se que o cunho remuneratório ganha proeminência, haja vista que o 
pagamento da referida parcela não visa compensar o agente por eventual dispêndio anterior, 
recompondo o seu patrimônio jurídico, mas, efetivamente, promover a contraprestação pela 
atividade desempenhada com o comparecimento a reuniões ou sessões. 

 

2.2.3. Da necessidade de autorização legislativa para a concessão de aumento de jetom aos 
membros de Conselhos Municipais  

Por fim, indaga o consulente sobre a necessidade de autorização legislativa para a concessão de 
aumento de jetom aos membros dos Conselhos Municipais. Pois bem. 

A teor do artigo 37, inciso X, da Lei Maior, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de 
que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a 
iniciativa privativa em cada caso.  

Como já adianto supra, os jetons são parcelas remuneratórias, pagas em razão do comparecimento 
do agente a assembleias, reuniões, sessões e deliberações colegiadas de um órgão. Portanto, são 
parcelas integrantes do conceito de remuneração, atraindo, desse modo, a incidência do princípio 
da reserva de lei, previsto no artigo 37, X, da CRFB/88, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional 19/98. 

Em tema de remuneração dos servidores públicos, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal 
pela inafastabilidade do princípio da reserva legal, independentemente da natureza jurídica da 
verba. Confira-se, a propósito, excertos da jurisprudência daquela Corte: 

Em tema de remuneração dos servidores públicos, estabelece a Constituição o princípio da reserva de lei. É 
dizer, em tema de remuneração dos servidores públicos, nada será feito senão mediante lei, lei 
específica. CF, art. 37, X; art. 51, IV; art. 52, XIII. Inconstitucionalidade formal do Ato Conjunto 1, de 5-11-
2004, das Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. [ADI 3.369 MC, rel. min. Carlos Velloso, j. 
16-12-2004, P, DJ de 1º-2-2005.] AO 1.420, rel. min. Cármen Lúcia, j. 2-8-2011, 1ª T, DJE de 22-8-2011] 
(grifou-se) 

 

O auxílio-alimentação é verba de caráter indenizatório, que não se incorpora à remuneração, nada 
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obstante também deve se submeter ao princípio da reserva legal, assim como as demais verbas 
indenizatórias. (...) A vedação da Súmula Vinculante 37 se estende às verbas de caráter indenizatório e, 
consequentemente, interdita o Poder Judiciário de equiparar o auxílio-alimentação, ou qualquer outra verba 
desta espécie, com fundamento na isonomia. Conclui-se que: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem 
função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de 
isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório’. [RE 710.293, rel. min. Luiz Fux, j. 16-9-2020, 
P, DJE de 4-11-2020, Tema 600.] (grifou-se) 

 

A norma insculpida no artigo 37, inciso X, da Carta Magna serve ao Estado Democrático de Direito 
à medida que prestigia o princípio da impessoalidade e a moralidade administrativa, coibindo-se 
eventual uso da estrutura do Estado para a perpetração de perseguições ou favores a agentes 
públicos, em menoscabo ao interesse público. A edição de lei em sentido estrito confere mais 
legitimidade, segurança e certeza, porquanto reclama processo mais formal e dificultoso para a sua 
alteração.  

Nesse ínterim, conforme pacífica jurisprudência, no que se refere ao tema remuneração de servidor 
público, todas as verbas que lhe integram submetem-se ao princípio da reserva de lei. Logo, os 
jetons estariam a ele igualmente submetidos. 

 

III. CONCLUSÃO 

Diante das considerações de fato e de direito retro expendidas, em especial as regras 
constitucionais, legais e jurisprudenciais que regem a matéria, considerando que o expediente já 
fora preliminarmente recebido pela Relatoria (Despacho n. 358/2020 GAB-MOA), opina seja 
respondido ao consulente, no mérito, que: 

I. Independentemente de ser considerado verba remuneratória ou indenizatória, a majoração do 
jetom durante o estado de calamidade ocasionado pela COVID-19 estaria vedada pelos incisos I e 
VI, do artigo 8º, da LC 173/20, a menos que a legislação que promoveu a alteração tenha sido 
editada antes do estado de calamidade ocasionado pela pandemia, porque aí estaria inserida na 
exceção legal. Não sendo esse o caso, a majoração da parcela somente poderá ocorrer após 
31/12/2021. 

II. Tratando-se o jetom de parcela integrante da remuneração do servidor público, a sua majoração 
durante o período eleitoral estabelecido na Lei n. 9504/97, encontrar-se-ia, em princípio, vedada. 
Contudo, é cediço que a legislação eleitoral almeja assegurar o equilíbrio do pleito, e as condutas 
vedadas pela lei serão avaliadas pela Justiça Eleitoral em cada caso concreto conforme as 
peculiaridades que os mesmos ostentarem. 

III. De acordo com a jurisprudência majoritária, o jetom é uma verba de cunho remuneratório, 
espécie de gratificação propter laborem em razão de um trabalho adicional a ser prestado para a 
Administração Pública, que esteja fora das atribuições ordinárias do agente; 

IV. Os jetons são parcelas remuneratórias, pagas em razão do comparecimento do agente a 
assembleias, reuniões, sessões e deliberações colegiadas de um órgão. Portanto, são parcelas 
integrantes do conceito de remuneração, atraindo, desse modo, a incidência do princípio da reserva 
de lei, previsto no artigo 37, X, da CRFB/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional 
19/98. 

 

I.5. Da manifestação do Ministério Público de Contas – MPC 

O MPC manifestou-se no Parecer nº 3223/18 (fls. 76/81), in verbis: 

Preliminar. 
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Com razão a Especializada ao apontar a falta de legitimidade ativa do consulente. 

Dispõe a Lei Orgânica deste Tribunal - Lei Estadual nº 15.958/07: 

 

Art. 1º Ao Tribunal de Contas dos Municípios, órgão de controle externo, compete, nos termos da 
Constituição Estadual e na forma estabelecida nesta Lei: 

(...) 

XXV - decidir sobre consulta que lhe seja formulada por autoridade competente, a respeito de dúvida 
suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência, 
na forma estabelecida no Regimento Interno; 

 

Mais adiante, ao tratar especificamente do tema, estabelece os pressupostos autorizadores da 
formulação consultiva:  

 

Art. 31. O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e 
regulamentares concernentes à matéria de sua competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes 
autoridades: 

I - Governador do Estado, Presidente da Assembléia Legislativa, Presidente de Tribunal, Prefeito ou 
Presidente da Câmara Municipal; 

II - Chefe do Ministério Público Estadual; 

III - Presidente de Comissão da Assembléia Legislativa ou da Câmara Municipal; 

IV - Secretário de Estado ou autoridades do Poder Executivo Estadual de nível hierárquico equivalente; 

Art. 32. O relator ou o Tribunal não conhecerá de consulta que não atenda aos requisitos do art. 31 ou 
verse apenas sobre caso concreto, devendo o processo ser arquivado após comunicação ao consulente. 
(grifei) 

 

Tais disposições constam também do Regimento Interno deste Tribunal, em seus arts.199 a 201, 
nos seguintes termos: 

Art. 199. O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e 
regulamentares concernentes a matéria de sua competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes 
autoridades: 

I– Governador do Estado, Presidente da Assembleia Legislativa, Presidente de Tribunal, Prefeito e Presidente 
da Câmara Municipal; 

II – Gestores municipais de fundos, Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Sociedades de 
Economia Mista; 

III – Procurador-Geral de Justiça; 

IV – Presidente de Comissão da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal; 

V – Secretário de Estado ou autoridades do Poder Executivo Estadual de nível hierárquico equivalente; 

(...) 

Art. 200. O Tribunal não conhecerá de consulta que não atenda aos requisitos do artigo 199, ou verse 
apenas sobre caso concreto, devendo o processo ser arquivado após comunicação ao consulente. (grifei) 

  

Em ambos os diplomas legais, vê-se que são legitimados apenas os Secretários Estaduais, não os 
Municipais. 

De acordo com o Despacho nº 358/20, o autor dos questionamentos estaria inscrito no inciso II do 



                                     

Página 14 de 22 

_________________________________________________________________________ 
C:\TCM\SECRETARIA\RESULTADO\01400001-21-RESULTADO.docx 

Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100│Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160│Website: www.tcm.go.gov.br 

Fls. 

art. 199 do RI. Todavia, referido dispositivo arrola os gestores municipais de Fundos, Autarquias, 
Fundações Públicas, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. 

Assim sendo, o consulente, investido no cargo de Secretário Municipal, não figura no rol, que é 
taxativo, dos legitimados ativos para a presente postulação.  

Ausente, portanto, um dos pressupostos processuais para a formulação de consulta a este 
Tribunal, requeridos pelo art. 31 da Lei Estadual nº 15.958/07 e art. 199 do Regimento Interno deste 
tribunal, quanto à legitimidade ativa, inviabilizando, assim, o seu conhecimento, nos termos 
expressos do art. 32 da lei em referência e do art. 200 da lei interna.  

Desse modo, em preliminar, opina este Órgão Ministerial pelo não conhecimento da postulação, 
por inobservância de requisito legal prescrito pela Lei Estadual nº 15.958/07, em seu art. 31 e pelo 
art. 199, do Regimento Interno, consistente em falta de legitimidade do postulante, com o 
consequente arquivamento do feito, comunicando-se o interessado, nos termos do art. 32 do 
diploma legal em comento. 

Entretanto, em vista do disposto no art. 115, § 2º do Regimento Interno1, manifesta-se a seguir 

quanto ao mérito.   

Mérito. 

Em face da excepcionalidade de calamidade pública causada pela pandemia e ante um necessário 
rearranjo na destinação prioritária de recursos públicos, foi editada e publicada, em 28.05.2020, a 

Lei Complementar nº 173/20, com vigência temporária2, visando instituir uma espécie de regime 

fiscal provisório, tendo por escopo minimizar o inevitável desequilíbrio das finanças públicas, com o 
estabelecimento de um Programa de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), 
promovendo, para tanto, a alteração de alguns pontos da Lei Complementar nº 101. 

Nesse contexto, e para a finalidade pretendida na inicial, interessa-nos aqui o disposto 
especialmente nos arts. 7º e 8º da norma em referência, que assim dispõe: 

 

Art. 7º A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 21. É nulo de pleno direito: 

I - o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda: 

a) às exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar e o disposto no inciso XIII do caput do art. 
37 e no § 1º do art. 169 da Constituição Federal; 

b) ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo; 

II - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao 
final do mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20; 

(...) 

§ 1º As restrições de que tratam os incisos II, III e IV: 

I - devem ser aplicadas inclusive durante o período de recondução ou reeleição para o cargo de titular do 
Poder ou órgão autônomo; e 

II - aplicam-se somente aos titulares ocupantes de cargo eletivo dos Poderes referidos no art. 20. 

(...) 

                                                 
1 Art. 115.Compete aos Procuradores de Contas, em sua missão de guarda da lei e fiscal de sua execução, além de outras estabelecidas 

neste regimento: 
(...) 
§ 1º Na oportunidade em que emitir seu parecer, o Ministério Público, mesmo que suscite questão preliminar, manifestar-se-á também 
quanto ao mérito, ante a eventualidade daquela não ser acolhida. (§ 1º acrescido pela RA nº331/2013, art. 1º) 
2 Art. 1º  Fica instituído, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, exclusivamente para o exercício 
financeiro de 2020, o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). (grifei) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp101.htm#art21.0
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37xiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37xiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37xiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp101.htm#art65
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Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da 
Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: 

I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de 
Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença 
judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública; 

(...) 

VI - criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de 
qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério 
Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda de seus 
dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação 
legal anterior à calamidade; 

VII - criar despesa obrigatória de caráter continuado, ressalvado o disposto nos §§ 1º e 2º; 

VIII - adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), observada a preservação do poder aquisitivo 
referida no inciso IV do caput do art. 7º da Constituição Federal; (grifei) 

 

Diz o texto legal acima transcrito, no art. 7º, incisos I e II, que altera o art. 21 da LC nº 101/00, que é 
nulo o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda às exigências dos arts. 16 
e 17 desta Lei Complementar e o disposto no inciso XIII do caput do art. 37 e no § 1º do art. 169 da 
Constituição Federal e o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e 
oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20.  

Mais adiante, ao tratar de situação em que ocorra calamidade pública, os incisos I e VI do art. 8º da 
norma em referência põe a salvo da vedação posta pelo caput a concessão, a qualquer título, 
vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração ou criação ou majoração de auxílios, 
vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive 
os de cunho indenizatório quando derivado de determinação legal anterior à calamidade pública.    

Por sua vez, a Lei nº 9.504/97, que estabelece normas para as eleições, veda a revisão geral da 
remuneração que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da 
eleição, nos seguintes termos: 

 

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a 
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:  

(...) 

VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a 
recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo 
estabelecido no art. 7º desta Lei e até a posse dos eleitos. (grifei) 

 

De tal disposição legal, vê-se que nesse período estabelecido pela lei eleitoral só está 
autorizada a recomposição assegurada pelo art. 37, X da Constituição Federal. 

Assim sendo, somente é possível a concessão de aumento do valor do jeton fora dos períodos 
vedados, tanto pela lei eleitoral, quanto pela lei fiscal temporária, e, ainda quanto a esta, caso já 
houvesse determinação legal anterior à calamidade pública e, além disso, desde que observadas 
as normas estabelecidas pelo art. 21, incisos I e II da Lei Complementar nº 101/00, alteradas pelo 
art. 7º, da Lei Complementar nº 173/20, especialmente quanto às exigências impostas pelo art.  
169, § 1º da Constituição Federal.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp101.htm#art65
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7iv
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Com relação à natureza jurídica do jeton, parece-nos que a falta de consenso nas decisões dos 
tribunais, apontada pela Unidade Técnica, deve-se em boa medida ao fato de que a lei que o institui 
é que vai definir sua natureza. 

Todavia, como não se trata da análise de nenhuma lei específica, mostra-se mais consentânea com 
a instituição da referida vantagem pecuniária a interpretação que considera tratar-se de uma 
contraprestação devida, ou seja, uma retribuição pecuniária por um trabalho específico, geralmente 
por participação em órgãos de deliberação coletiva e assim sendo, aproxima-se muito mais do 
instituto da remuneração do que da indenização. 

Em apoio a tal argumento, cita-se a Lei federal nº 5.708/71, que dispõe sobre a gratificação pela 
participação em órgãos de deliberação coletiva, nos seguintes termos: 

Art. 1º Os órgãos de deliberação coletiva da administração federal direta e autárquica serão classificados de 
acordo com o princípio de hierarquia e tendo em vista a importância, o vulto e a complexidade das 
respectivas atribuições e responsabilidades. 

Parágrafo único. A classificação dos órgãos referidos neste artigo, inclusive os já regulados por disposições 
especiais, será proposta pelo Órgão Central do Sistema de Pessoal e aprovada por decreto, que fixará o 
valor da gratificação de presença e estabelecerá o máximo de sessões mensais remuneradas. 

 

De igual modo, as Leis estaduais nº 13.799/01; nº 14.981/04; nº 18.968/15; e nº 19.905/17 dispõem 
no sentido de tal verba tratar-se de uma contraprestação, como vê das disposições que todas têm 
em comum: “(...) farão jus à percepção do jetom por sessão ou reunião a que comparecerem (...)”. 

Reforça tal entendimento a mudança na Lei estadual nº 16.469/09, cujo art. 66 teve a redação 
original alterada pela Lei nº 19.860/17, modificando a nomenclatura (de ‘jetom’ para ‘ajuda de 
custo’) e, de consequência, a natureza da verba, deixando clara a natureza indenizatória, nos 
seguintes termos:  

Art. 66. Farão jus à ajuda de custo mensal, a título indenizatório: 
- Redação dada pela Lei nº 19.860, de 10-10-2017. 

Art. 66. Farão jus à percepção de jetom: 
- Redação dada pela Lei nº 19.595, de 12-01-2017. 

 

A natureza jurídica, portanto, foi expressamente modificada, alterando-se os termos da lei.   

Em arremate ao entendimento de que o jeton tem natureza remuneratória, por tratar-se de 
gratificação de natureza propter laborem e pro labore fasciendo, cita-se manifestação do Supremo 

Tribunal Federal nesse sentido3: 

Ementa 

“PROCESSO CIVIL – INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE GRATIFICAÇÃO DE EXAME – JETON – 
PRELIMINAR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADA – GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA 
PROPTER LABOREM E PRO LABORE FACIENDO – DESCABIDA A INCORPORAÇÃO – 
IMPROCEDÊNCIA. 

1. A impossibilidade jurídica do pedido não se confunde com a falta de amparo legal à pretensão autoral, 
exige-se isto sim, que não exista vedação legal que inviabilize a apreciação do pedido. 

2. O pedido de incorporação de gratificação em exame (JETON) ao vencimento do servidor público não é 
juridicamente impossível em razão do teor dos artigos 152 do CTB e 7º da Lei nº 5.547/97, não se podendo 
negar o direito de ação da parte, que pode pleitear em juízo o recebimento da referida gratificação. 

                                                 
3 DECISÃO: Trata-se de agravo em recurso extraordinário que impugna acórdão do Tribunal de Justiça do 

Espírito Santo.  

Publique-se. Brasília, 27 de abril de 2012.  

https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/99535
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/98911
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3. A gratificação de exame é percebida pelo servidor público que atua no exame de habilitação de novos 
condutores por hora efetivamente trabalhada, natureza propter laboren e pro labore faciendo, não se 
incorporando, portanto, aos vencimentos do servidor, mormente quando há expressa vedação legal neste 
sentido. 

4. Recurso conhecido e parcialmente provido”. 

(...) 

Verifico que o tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação local, ou seja, na Lei 
5.547/1997 do Estado do Espírito Santo ao consignar que:  

“A gratificação de exame, conforme explicita o artigo 1º da Lei Estadual nº 5.547/1997, é devida ‘aos 
servidores públicos estaduais que atuarem no exame de candidatos à habilitação para a condução de 
veículos automotores’, ‘por hora de efetiva participação na área de exames (…). 

(…) 

Como visto, para a concessão da referida gratificação se faz necessário que o servidor participe efetivamente 
do exame de habilitação de novos condutores, sendo qualificado o valor da parcela com fulcro nas horas de 
atuação do servidor nesta atividade, patente, portanto, sua natureza propter laboren e pro labore 
faciendo. 

(…) 

Outrossim, importa frisar que a própria Lei Estadual que regula a gratificação deixa clara a impossibilidade de 
incorporação da parcela (...)”. 

Desse modo, para se entender de forma distinta, seria necessária a análise da legislação local aplicável ao 
caso, providência vedada em sede de recurso extraordinário nos termos do Enunciado 280 da Súmula de 
Jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: 

 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. 
SERVIDOR ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE 
EDUCAÇÃO ESPECIAL. NECESSIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA 
CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE-AgR 650.996/PA, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, DJe 10.10.2011)  

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público estadual. incorporação de gratificação. 
Reexame de legislação estadual. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 
1. O Tribunal de origem decidiu a lide amparado na legislação local e no exame do conjunto fático-probatório 
dos autos, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo 
regimental não provido”. (AI-AgR 644.804/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º.8.2011)  

Não há, pois, o que prover quanto às alegações do agravante.  

Ante o exposto, nego provimento ao recurso (arts. 21, §1º, RISTF e 544, §4º, II, “b”, do CPC).  

 

Acerca da origem do termo, Marcos Antônio da Silva Carneiro, auditor fiscal do Estado da Bahia4, 

anota em artigo que:  

Para uma melhor compreensão da questão posta, necessário saber o que significa a palavra “jetom”. “Jetom” 
é um francesismo que significa uma espécie remuneratória acessória a qualquer outra principal, usual para 
pagar agentes políticos e servidores públicos pelo seu trabalho em funções particularizadas, como o trabalho 
em comissões, colegiados ou outros órgãos de deliberação coletiva.5 (grifei) 

 

Nesse contexto, reitera-se o afirmado acima quanto ao fato de que, apesar de haver dissenso entre 
tribunais quanto à natureza jurídica do jeton, se remuneração ou indenização, em nosso entender 
as condições estabelecidas pela lei que o instituir é que irá orientar num sentido ou noutro, sendo, 

                                                 
4 Bacharel em Administração e em Direito (UCSAL), especialista em Direito Tributário (UFBA) e em Gestão Tributária (UNIFACS), 
professor de Direito Tributário no MBI em Gestão Empresarial da FIB e FABAC, mestrando em Políticas Sociais e Cidadania (UCSAL). 
5 http://www.iaf.org.br/jetom-burla-ao-limite-de-remuneracao-do-servidor-publico-caso-da-bahia/ 
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todavia, mais consentânea com a referida vantagem pecuniária a interpretação que a considera 
remuneração, por tratar-se de uma contraprestação ou retribuição por determinada atividade ou por 
participação em órgão de deliberação coletiva e, tal como consignado na decisão do STF acima 
transcrita, que considera ser patente a sua natureza propter laboren e pro labore faciendo e ainda 
como se vê da origem do vocábulo acima mencionado. 

Por fim, tem-se que a Administração Pública acha-se estritamente sujeita ao princípio da 
legalidade, por força do disposto no art. 37, da Constituição Federal e, quanto ao tema trazido à 
discussão, dispõe expressamente no inciso X do referido dispositivo constitucional:  

Art. 37. (...) 

(...) 

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser 
fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão 
geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;                  (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)           (Regulamento) 

                  Claro está que em matéria de remuneração dos servidores públicos, estabelece a 
Constituição o princípio da reserva de lei. É dizer, em tema de remuneração dos servidores 
públicos, nada será feito senão mediante lei específica. O texto constitucional, ao tratar da questão 
de forma expressa, não deixa dúvida quanto à imprescindibilidade de lei tanto para a fixação quanto 
para alteração da remuneração. 

Achando-se a Administração Pública totalmente sujeita ao princípio da legalidade, nada pode fazer 
sem que seus atos estejam devidamente respaldados em lei e no caso específico, vencimento e 

remuneração só podem ser fixados e/ou alterados por lei (princípio da reserva de lei)6, 

Embora não conste da formulação dos quesitos da consulta, consta da inicial uma menção ao fato 
de que o Poder Executivo Estadual promoveu no mês de março de 2018 a majoração dos jetons 
dos membros do Conselho Estadual de Educação e indaga-se da possibilidade de promovê-la no 
âmbito dos municípios, vez que a situação é a mesma. 

Importante observar que, em matéria de regime jurídico dos servidores públicos, a ordem 
constitucional estabelece a autonomia dos entes federativos, nos moldes traçados pelo caput do 

art. 39 da Constituição Federal7, bem como no inciso XI do art. 64 da Constituição Estadual.8 E não 

sendo norma de reprodução obrigatória, não vincula o ente municipal à sua observância. 

Demais disso, cada ente federativo tem que se observar, além do disposto em lei local para a 
concessão ou aumento de valor de tal vantagem pecuniária, as normas constitucionais e fiscais 
atinentes ao caso, como já evidenciado acima. 

Isso posto, acolhendo os termos da manifestação da unidade técnica, opina este Órgão Ministerial 
no sentido de que se responda ao consulente: 

I- não ser possível conceder aumento do valor do jetom durante os períodos vedados pelo art. 73, 
VIII da Lei nº 9.504/97 e pelo art. 8º da Lei Complementar nº 173/20, ressalvado quanto a esta 
última se houver determinação legal anterior à calamidade pública, conforme dispõe a parte final 
dos incisos I e VI do referido dispositivo legal. 

Assim, o reajuste de tal vantagem pecuniária somente pode se efetivar a partir de 1º de janeiro de 
2022, vedada qualquer cláusula de retroatividade, por força do que dispõe a parte final do § 3º do 
art. 8º da Lei Complementar nº 173/20 e desde que observadas as normas fiscais impostas pelo art. 

                                                 
6 Em tema de remuneração dos servidores públicos, estabelece a Constituição o princípio da reserva de lei. É dizer, em tema de remuneração dos servidores públicos, nada será feito senão mediante lei, lei específica. 

CF, art. 37, X; art. 51, IV; art. 52, XIII. Inconstitucionalidade formal do Ato Conjunto 1, de 5-11-2004, das Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. [Supremo Tribunal Federal.  ADI nº 3.369 MC/DF. Pleno. 

Rel.: Min. Carlos Velloso, Julg.: 16-12-2004, DJ: 18.02.2005, p. 00005] 

7 Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da 
administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. 
8 Art. 64 - Compete aos Municípios: [...] 
XI - criar, extinguir e prover cargos, empregos e funções públicos, fixar-lhes a remuneração, respeitadas as regras do art. 37 da 
Constituição da República e instituir o regime jurídico de seus servidores; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10331.htm
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21 da Lei Complementar nº 101/00 e cumpridas as exigências do art. 169, § 1º da Constituição 
Federal;  

II- embora não haja consenso nas decisões dos tribunais quanto à natureza jurídica do jeton, em 
nosso entender a mesma será extraída da lei que o institui, a partir das condições estabelecidas 
para a sua concessão, sendo, contudo, mais consentânea com a referida vantagem pecuniária a 
interpretação que a considera como remuneração, por tratar-se de uma contraprestação ou 
retribuição por determinada atividade ou por participação em órgão de deliberação coletiva e, tal 
como consignado na decisão do STF acima transcrita, que considera ser evidente a sua natureza 
propter laboren e pro labore faciendo; 

III- em razão do princípio da reserva de lei a que se acha submetida a Administração e 
especialmente em matéria de remuneração, nos termos do art. 37, X da Constituição Federal, 
somente por lei específica é possível fixar e/ou alterar remuneração – termo que engloba o 
vencimento acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei.     

(CON)                      

É o relatório. 

II – MANIFESTAÇÃO DO RELATOR 

II.1. Das Preliminares de Conhecimento 

A Consulta foi formulada por autoridade competente, na condição de 

Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia do Município de Águas Lindas e 

também gestor do Fundo Municipal de Educação (FME), atendendo ao disposto no art. 

199, II, do RITCM. Foi apresentado o Parecer Jurídico (fls. 17/23) da Assessoria Jurídica 

do Município de Águas Lindas, atendendo ao disposto no art. 31, §1º, da LOTCM e art. 

199, §1º do RITCM. Ademais, a Consulta não se refere a caso concreto e a matéria tratada 

é de competência deste TCM, o que possibilita o seu conhecimento por este Tribunal, nos 

termos do art. 32 da LOTCM. 

Observa-se que as questões tratadas nos presentes autos estão em 

acordo com o que dispõe o Regimento Interno do TCM (RITCM)9, bem com a sua Lei 

Orgânica (LOTCM)10, quando determinam que “O Tribunal decidirá sobre consultas quanto 

à dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes a 

matéria de sua competência”. 

Importante esclarecer o equívoco cometido tanto pela Secretaria de Atos 

de Pessoal (SAP), quanto do Ministério Público de Contas (MPC), frente à legitimidade 

ativa para iniciar a presente matéria. 

                                                 
9 Art. 199, caput, do RITCMGO 
10 Art. 31, caput, da Lei Orgânica TCMGO 
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Embora a SAP e o MPC tenham indicado que os secretários municipais 

não constam do rol de autoridades legitimadas à formulação de consultas a este Tribunal 

de Contas, o Sr. Deusimar Macedo Bezerra, aqui consulente, é gestor de fundo municipal 

(Fundo Municipal de Educação – FME), o que o credencia como autoridade com poderes 

para proferir processos de Consulta perante o TCM-GO. 

É comum aos secretários municipais acumularem funções dos fundos 

ligados às suas respectivas pastas executivas. De todo modo, objetivamente, conforme 

consulta ao sistema informatizado do TCM-GO, o qual contém informações de toda a 

composição pública funcional dos municípios goianos e seus respectivos vínculos e cargos, 

constata-se que o Sr. Deusimar Macedo Bezerra é responsável (gestor) pelo Fundo 

Municipal de Educação de Águas Lindas, conforme folhas 51 e 52. 

Além disso, em busca ao mesmo sistema do TCM-GO, nota-se que os 

valores referentes à verba “jetom”, objeto dos autos, são empenhados no FME de Águas 

Lindas (fls. 53/68), demonstrando, assim, a pertinência entre legitimidade do agente 

consulente e temática abordada. 

E para não restar dúvidas, segue em anexo o Decreto nº 1042/2020 (fls. 

69), que identifica os representantes nomeados para o Conselho Municipal de Educação, 

os quais estão identificados, por sua vez, na pesquisa de empenho do FME, fazendo uso 

do pagamento de verbas “jetom” (fls. 53/68). 

Assim, conheço da presente Consulta, tendo em vista o preenchimento dos 

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

 

II.2. Do Mérito 

Diante ao apresentando, este Relator, no mérito, acompanha os 

entendimentos convergentes da Secretaria de Atos de Pessoal, conforme o Certificado nº 

4211/2020 (fls. 26/32v.), e do Ministério Público de Contas, de acordo com o Parecer nº 

3223/18 (fls. 76/81), no sentido de que a Lei Complementar nº 173/2020 visa proibir a 

concessão de qualquer tipo aumento, reajuste ou adequação de remuneração, bem como a 

criação ou a majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou 

benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros 

de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados 
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públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença 

judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade; incluindo, 

assim, a verba ‘jetom’. 

Além disso, que a majoração da parcela ‘jetom’ durante o período eleitoral 

é vedada pela Lei nº 9504/97, sendo uma verba que se submete ao princípio da reserva 

legal, quando de sua alteração; ou seja, há necessidade de autorização legislativa para a 

concessão de aumento de ‘jetom’ aos membros dos Conselhos Municipais. 

Acerca da natureza jurídica da ‘jetom’, conforme a SAP abordou, nota-se 

proeminência de considerá-la de cunho remuneratório, haja vista que o pagamento da 

referida parcela não visa compensar o agente por eventual dispêndio anterior, recompondo 

o seu patrimônio jurídico.  

Por fim, cumpre registrar, em relação à questão da possibilidade de 

majoração de ‘jetom’ diante a Lei Complementar nº 173/2020 e a Lei nº 9504/97, que este 

Relator se limitará ao trazido aos autos pelo consulente, com resposta restrita ao exercício 

financeiro de 2020, por ser ano eleitoral e em conformidade com a previsão da Lei 

Complementar citada. Assim, não incluirá na proposta indicativo da possibilidade da 

referida majoração para anos futuros. 

 

III – PROPOSTA : Diante do exposto, amparado na fundamentação supra, nos termos do 

art. 85, § 1º da Lei nº 15.958/2007 e art. 83 do Regimento Interno, faço a seguinte 

PROPOSTA: 

1. CONHECER da presente Consulta uma vez preenchidos os pressupostos legais de 

admissibilidade previstos no art. 31 da LOTCM/GO c/c art. 199 do RITCM/GO; 

2. RESPONDER ao consulente, relativo ao mérito, que: 

2.1. a majoração de ‘jetom’ durante o estado de calamidade ocasionado pela COVID-19 

está vedada pelos incisos I e VI, do artigo 8º, da LC 173/20, a menos que a legislação que 

promoveu a alteração tenha sido editada antes do estado de calamidade ocasionado pela 

pandemia, porque aí estaria inserida na exceção legal; 

2.2. tratando-se a verba jetom de parcela integrante da remuneração do servidor público, a 

sua majoração durante o período eleitoral estabelecido na Lei nº 9504/97, encontra-se, em 

princípio, vedada; 
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2.3. De acordo com a jurisprudência majoritária, o jetom é uma verba de cunho 

remuneratório, espécie de gratificação propter laborem em razão de um trabalho adicional 

a ser prestado para a Administração Pública, que esteja fora das atribuições ordinárias do 

agente;  

2.4. em razão do princípio da reserva de lei, o qual a Administração pública se submete, 

especialmente em matéria de remuneração, nos termos do art. 37, X da Constituição da 

República, somente por lei específica é possível fixar e/ou alterar remuneração – termo que 

engloba o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei, portanto, 

incluindo a verba ‘jetom’; 

3. DAR ciência ao consulente da presente decisão; 

4. DETERMINAR o arquivamento dos autos. 

 

É a proposta. 

Gabinete do Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo, em 03 de 

fevereiro de 2021. 

 
 

 
Maurício Oliveira Azevedo 

Conselheiro Substituto – Relator 


