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00007/11
ACORD AO	 AC-CON N°

Tratam estes autos, de no 00823/11, de Consulta formulada pelo

Presidente da Camara Municipal de Senador Canedo, Senhor Geraldo Siqueira do
Amaral.

Sao estes os questionamentos do consulente, ipsis verbis:

"1°) Havendo previseo na Lei que fixou os subsidios dos

agentes politicos, pode haver revise° geral anual durante a

mesma legislature para a qua/ foram estes fixados?

2°) Em caso afirmativo, e nao tendo ocorrido a revise()

aludida na data devida, pode-se fazer o pagamento des

diferengas relatives ao periodo em que esta deixou de ser

aplicada?

3°) 0 indice a ser aplicado na revise() geral anual e o mesmo

dos servidores pUblicos do municipio?"

I — DA MANIFESTACAO PELA AUDITORIA DE PESSOAL
A Auditoria de Pessoal ao analisar a consulta, se manifestou via

CA no 320/11, concluindo que: a) pode 	 r revisäo geral anual (art.	 , X da
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CF) durante a legislatura, nao devendo, contudo, ser concedida aos

agentes politicos, apenas, no primeiro ano de mandato eletivo, sob pena de violacao

a exigéncia de periodicidade anual; b) nao a cabivel indenizacao aos agentes pUblicos

pela omissao do Chefe do Poder Executivo em enviar o projeto de lei prevendo a

revisão geral anual dos vencimentos prevista no art. 37, inciso X, da Constituicao

Federal; c) clever& obrigatoriamente, ser aplicado idéntico indice revisional a todos os

agentes ptIblicos do nnunicipio (servidores e agentes politicos), com a seguinte

manifestacao:

"Do exame dos pressupostos de admissibilidade da presente Consulta,
verifica-se que o consulente tern legitimidade para formular consultas a esta Corte de Contas,
uma vez que ocupa o cargo de Presidente da CAI-ma Municipal de Senador Canedo,
consoante as disposigees do art. 31, I, da Lei n.° 15.958/2007.

Não obstante, carece o presente expediente de urn requisito formal, qual
seja o parecer do Orgäo de assistencia tecnica ou juridica da autoridade consulente, conforme
exigencia do art. 31, §1°, da Lei n.° 15.958/2007, motivo pelo qual a presente consulta pode
nao ser conhecida.

Contudo, ante a relevencia da materia faz-se oportuno tecer os seguintes

Inicialmente, vale destacar que nao se deve confundir a revise° geral anual,
garantida constitucionalmente pelo art. 37, X, da Constituigeo Federal, corn o reajuste de
vencimentos, nem tampouco com a fixageo de subsidios de vereadores, a qual se subsume
ao principio da anterioridade da legislatura.

A revise° gera anual (art. 37, X, da CF) assegura aos servidores pUblicos e
agentes politicos uma revise° geral e anual de seus vencimentos e subsidios, sempre na
mesma data e sem distinceo de indices.

Ocorre que essa "revisao", referente a todos os poderes pressupee o
atendimento a requisitos especificos, quais sejam: o da generalidade dos seus destinaterios;
o da anualidade, que indica a periodicidade de urn ano; o isonemico, pelo qual se exige que
seja o mesmo percentual para todos os agentes pilblicos; e o da legalidade, exigencia de lei
especifica de iniciativa do chefe do Poder Executivo.

Assim, quanto a primeira indagaceo constante da presente consulta, verifico
que durante a legislature, a teor do disposto no inciso X do artigo 37 da Constituiceo Federal,
podem os subsidios serem revisados anualmente, na mesma data e sem distincâo de indice,
desde que observado o mesmo percentual deferido aos servidores pUblicos em geral, bem
como a iniciativa privativa de lei do chefe do Poder Executivo.

Todavia, cabe ressaltar que, nao deve ser concedida revise° geral aos
agentes politicos no primeiro ano de mandato eletivo, sob pena de violacâo a exigência de
periodicidade anual, tendo em vista que a revise° geral é a recomposigeo da perda do poder
aquisitivo ocorrido num periodo de 12 (doze) meses em todos os vencimentos e subsidios do
Municipio.

Em relacâo ao segundo questionamento do consulente, impende registrar,
que o Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de que nao é cabive
indenizacão aos servidores pilblicos pela omiss.;,:o Chefe do Poder Executivo em envier
projeto de lei prevend 	 viseo geral anual	 'vencimentos prevista no art. 37, inciso X,

r''P: \ Met ocumel	 lb Cons Sebastiao M 00823 I I CM SENADOR CANED() CONSULTA.doe
RU: 68 .	 — CENTRO — FONE : 21 -6 60— FAX : 225-0525 — CEP : 74055-100 — GOIANIA-GO

Tw c t:	 ,„,ov. . Pi	 /,_

comentarios.



00007/11
Estado de Goias
Tribunal de Contas dos Municipios

Constituicâo Federal. Nesse sentido, a jurisprudéncia:

EMENTA: SERVIDOR POBLICO. REVISAO GERAL DE
VENCIMENTO, COMPORTAMENTO OMISS/VO DO
CHEFE DO EXECUTIVO. DIREITO A INDENIZACAO POR
PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. Esta Corte
firmou o entendimento de que, embora reconhecida a mora
legislativa, nä° pode o Judiciario deflagrar o processo
legislativo, nem fixer prazo para que o chefe do Poder
Executivo o faga. kern disso, esta Turma entendeu que o
comportamento omissivo do chefe do Poder Executivo nä°
gera direito a indenizagäo por perdas e danos. Recurso
extraordinario desprovido, (RE 424584-MG, Rel. Min.
Carlos Velloso, julgamento em 17-11-2009, Segunda
Turma, DJ de 06-05-2010)
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Quanto a terceira indagag6o, que se refere ao indice a ser aplicado na
revisão geral, verifico que obrigatoriamente dever6 ser aplicado icréntico indice revisional a
todos os agentes pUblicos do municipio (servidores e agentes politicos), uma vez que o art.
37, X da CF imp6e, para a concess6o da indigitada revisão, a presenca do requisito
isonOmico, pelo qual se exige que seja aplicado o mesmo percentual para todos os agentes
pdblicos, sem qualquer distinc6o."

II DA MANIFESTACAO PELA PROCURADORIA GERAL DE
CONTAS

Atraves de "De Acordo" no verso do CA n° 320/11, a Procuradoria

Geral de Contas concordou corn o entendimento da Auditoria.

Ill — DO VOTO DO CONSELHEIRO RELATOR

Acolhendo as duas manifestaceies, o Relator apOs efetuar juizo

positivo de admissibilidade da consulta, tendo vista que apesar da auséncia do

parecer do &Tao de assisténcia técnica ou juridica da autoridade consulente, a

consulta servirà de parametro a outros municipios, se manifestou nos mesmos

termos, a excecao da possibilidade de concessão proporcional a data base no

primeiro ano, que e o entendimento que prevalece atualmente neste Tribunal.

Assim sendo,

ACORDA,

0 Egrêgio TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICiPIOS, acolhen
as manifestacties exaradas nestes autos, manifestar ao Consulente,

entendimentos no sentido de que:
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Participantes:

-62
Conselhe"	 aulo Ortega!	 Con	 de Oliveira

Conselh	 aulo

Fui presente: Procurador Gera! de Contas.

Conselheira Maria do	 onse eiro Vir o des Cruvinel
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pode haver revisâo geral anual (art. 37, X da CF) durante a

legislatura,	 podendo,	 contudo,	 ser concedida	 aos	 agentes	 politicos,
proporcionalmente, no primeiro ano de mandato eletivo, em relacäo a data base;

näo é cabivel indenizacão aos agentes pablicos pela omissão do

Chefe do Poder Executivo em enviar o projeto de lei prevendo a revisäo geral anual

dos vencimentos prevista no art. 37, inciso X, da Constituicäo Federal;

c) deverâ, obrigatoriamente, ser aplicado idéntico indice revisional a

todos os agentes pUblicos do municipio (servidores e agentes politicos).

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICiPIOS DO ESTADO DE
GOIAS, em Goiánia, aos	 23 MA 20

Conselh ro Walter Jose Rodrigues
Presidente

nself eiro Sebastian Mdhteiro
Relator
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